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Författare: Johan Holmgren och Hampus Dreifaldt 

Handledare: Anna Stafsudd 

Medbedömare: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Titel: Styrelsens roll i små och medelstora företag - en studie om ägartyper SMEs, styrelseroller 

och företagsprestation. 

 

Bakgrund: Då europas företag till stor del utgörs av SMEs är dessa mycket viktiga för 

ekonomin. Vad deras styrelse gör och hur de påverkar företagsprestationen är därför ett 

intressant forskningsområde. Därför ställer vi oss i denna studie frågan: “Hur ser sambanden ut 

mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation samt påverkar styrelsens roll sambandet 

mellan ägartyp och företagsprestation i SMEs?” 

 

Syfte: Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och 

företagets prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och 

företagsprestation i SMEs. 

 

Metod: Denna studie är utformad efter kvantitativ metod och tillämpar en deduktiv 

forskningsansats där teorier och tidigare litteratur används för att sedan testa olika modeller. 

För inhämtning av empirisk data har en enkätstudie gjorts som sedan kompletterats med 

manuell inhämtning av arkivdata. 

 

Slutsatser: Studiens slutsatser är att ingen av de modeller som presenterats i studien accepteras. 

Endast ett fåtal samband kan konstateras. Ägaren behöver nödvändigtvis inte påverka vilken 

roll styrelsen får. Försiktighet bör iakttas innan företagsägare förlitar sig på styrelsen som 

mekanism för att forma eller påverka företagets prestation, eftersom den inte behöver ha någon 

påverkan. Den rådgivande, nätverkande och övervakande styrelserollen har positiva samband 

mellan varandra. 
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Abstract 
Degree Project in Accounting and Corporate Finance, The Business Administration and 

Economics Programme, 30 credits. School of Business and Economics, Linneaus University. 

 

Authors: Johan Holmgren and Hampus Dreifaldt 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Co-supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Title: The boards role in small and medium sized enterprises - a study of owner types, board 

roles and corporate performance. 

 

Background: Since most european companies are SMEs, these are very important for the 

economy. What their boards do and how they affect corporate performance is therefore an 

important question. Because of this, we ask ourselves the question: What does the relationship 

between owner type, board role and company performance look like, and does board role affect 

the relationship between owner type and company performance in SMEs? 

 

Purpose: The purpose of this study is to explain eventual relationships between owner type, 

board role and company performance and if the board role affects the relationship between 

ownertype and company performance in SMEs. 

 

Method: This study is designed by quantitative method and applies a deductive research 

approach where theories and previous literature are used to test different models. For the 

collection of empirical data this study uses a survey study, which is supplemented with manual 

recording of archive data.  

 

Conclusions: The conclusions of this study is that none of the models are accepted. Only a few 

relationships are supported. The owner doesn’t necessarily have any effect on what role the 

board has. SME owners should be careful before trusting the board roles as a corporate 

governance mechanism to shape or affect company performance, since they doesn’t necessarily 

have any impact. The advisory, networking and monitoring roles are all positively related to 

each other. 
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1. Inledning 
“Oh, I'm all about small business. I think what we've learned from big business and big Wall 

Street is that unchecked greed and the creation of false value gets us all in trouble. If we look 

at the American economy, who's really creating value? It's the small businesses.” 

 

- Robert Herjavec (Wang, 2009) 

1.1 Bakgrund 
99,9 procent av Sveriges alla företag är, till antalet anställda, små och medelstora företag 

(Statistiska centralbyrån, 2019). Detta liknar resten av länderna i den Europeiska Unionen där 

små och medelstora företag utgör 99% av samtliga registrerade företag (Europeiska 

Kommissionen, 2018). Små och medelstora företag (benämns hädanefter SMEs, vilket är en 

förkortning av Small and Medium sized Enterprises) kan därmed anses vara otroligt viktiga för 

ekonomin och samhället. Edling, et al., (2007) menar att dessa företag har visat sig viktiga för 

den svenska sysselsättningen. Nyföretagandet har även visat sig viktigt för förnyelse, 

framförallt de teknikbaserade företagen. Småföretagandet är i Sverige kraftigt dominerande 

jämfört med större företag. Även när det kommer till att gynna bruttonationalprodukten, alltså 

varu- och tjänsteförsäljning eller produktion, spelar SMEs en central roll. 60% av näringslivets 

inverkan på svenskt BNP härstammar nämligen från SMEs. (Ekonomifakta, 2010) 

 

Definitionen av en SME varierar mycket mellan olika empiriska studier. Ofta används totala 

tillgångar, omsättning och antalet anställda som mått för att identifiera SMEs. De finns dock 

andra definitioner som istället använder mått som handlar om hur ledningen arbetar eller hur de 

administrativa procedurerna ser ut i företaget. Det mest använda måttet för att identifiera SMEs 

i Europa är dock antal anställda. (Gabrielsson, 2003) Europeiska Unionen använder 250 

anställda som gräns för hur många anställda en SME kan ha (Europeiska Kommissionen, u.d.). 

I fortsättningen av detta arbete kommer ett företag anses vara en SME då de har 250 anställda 

eller färre. 

 

Då SMEs synnerligen är viktiga för samhället, ekonomin och innovation blir styrningen och 

strukturen av dessa företag särskilt intressant. Vem är det som står bakom dessa företag, vilka 

är det som styr dem och vad är det som påverkar dess framfart, prestation och utveckling? 
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Ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare utgör de tre huvudsakliga funktioner 

som svarar för att sätta upp och implementera strategi och prestationsmål i SME. Eftersom 

äganderätt tilldelas personer med laglig rätt att kontrollera och disponera företagets resurser 

beviljas företagsägarna också störst makt och inflytande i verksamheten. Det finns givetvis stor 

spridning gällande strategi och målsättning mellan olika SMEs beroende på företagsspecifika 

omständigheter samt vilken vision ägarna har. Somliga eftersträvar en tillbörlig livsstil i 

kombination med en acceptabel inkomstnivå, andra ägare driver sina företag för 

vinstmaximering och snabb tillväxt. Samtidigt finns det dem vars horisont sträcker sig genom 

generationer, där företagandet syftar till en tålmodig och långsiktigt uppbyggnad av ett framtida 

imperium. I detta avseende utgör ägarnas varierande mål och motivationsfaktorer en viktig 

komponent för grundläggande förståelse av SMEs och dess art. (Gabrielsson, et al., kommande) 

 

Styrelsen i sin tur utses av ägarna eller bolagsstämman. Styrelsen har både ett lagstadgat ansvar 

enligt aktiebolagslagen men även ett ansvar enligt ägarnas anvisning. (Wiberg & Salomonsson, 

2010) I en kontext begränsad till SMEs har styrelsen tidigare ansetts ha en liten påverkan på 

företags riktning och prestation. Den verkställande direktören har istället ansetts ha mest 

inflytande på företaget vid till exempel beslutsfattande. Styrelsen i dessa fall ansågs endast 

närvara för att uppfylla de olika lagkrav som finns på styrelseorganet, utan direkt inflytande 

över företagsstyrningen. (Gabrielsson, 2003) 

 

Styrelser som tidigare ansågs som passiva organ med ytterst lite inflytande i till exempel 

strategi, har numera fått allt större uppmärksamhet. Framförallt har forskning om styrelser 

undersökt fenomenet externa styrelseledamöter, vilka anses ha en positiv påverkan på 

utvecklingen och tillväxten i SMEs. (Gabrielsson & Huse, 2005) 

 

Sammanfattningsvis utgörs svenskt näringsliv till stor del av småföretagare. Dessa bolag står 

för 99% av alla registrerade företag i Sverige, sett till anställda (Statistiska centralbyrån, 2019). 

Det är småföretagens ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare som svarar för att 

generera och upprätthålla framgång, värdeskapande och finansiell prestation (Gabrielsson, et 

al., kommande). Styrelsen som utses av ägarna på bolagsstämman förknippades förr med svagt 

inflytande och passivitet (Gabrielsson, 2003). Idag har styrelsen I SMEs fått allt större 

uppmärksamhet och kopplats till företagets utveckling (Gabrielsson & Huse, 2005). Vi finner 

det således oundvikligt att inte rikta fokus mot SMEs i denna studie om styrelseroller. 



 
 

 9 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt den svenska aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en styrelse. Denna kan bestå av en 

ledamot eller flera. Vidare är styrelsens lagstadgade uppgift att bland annat svara för bolagets 

angelägenheter och kontinuerligt bedöma bolagets ekonomiska ställning (SFS 2018:1682). 

Styrelsen som bolagsstyrningsorgan har varit föremål för mycket forskning. Teorier som 

agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) och resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978) 

har lagts fram och kan möjligen förklara vad som egentligen är styrelsens funktion. Dessa 

sträcker sig längre än vad som anges i aktiebolagslagen. Utifrån teorin har styrelsen generellt 

två olika uppgifter; en kontrollerande roll och en serviceroll. Den kontrollerande rollen syftar 

till att skydda aktieägarna samt andra intressenter. Servicerollen innefattar istället bidrag av 

diverse kritiska resurser. (Gabrielsson, 2003) 

  

Fåtalet studier har tidigare gjorts på vad som faktiskt påverkar vilken roll styrelsen får i en SME 

(Gabrielsson & Huse, 2005). Det finns ett forskningsområde som kan sammanfattas som 

“kontextuella studier”. Forskning inom detta området menar att valet av styrelseledamöter beror 

på företagets interna och externa miljö. Tidigare empiriska studier inom detta område har visat 

att valet av styrelseledamöter beror på vilken bransch som företaget är aktivt i, vilka olika 

tekniska angelägenheter företaget är beroende av, vilken livscykel företaget befinner sig i, mm 

(Gabrielsson, 2003). Dessa studier verkar dock inte ge några tydliga svar på hur styrelsens roll 

utformas. Sammanfattningsvis kan slutsatsen från dessa kontextuella studier sägas vara att 

styrelsens roll är beroende av företagets behov av att trygga resurser för företagets framgång 

och överlevnad (Gabrielsson, 2003).  

  

Fiegner, et al., (2000) har vidare undersökt frågan om varför vissa SMEs rekryterar externa 

ledamöter till styrelsen och andra inte. Författarna diskuterar vilket tryck den verkställande 

direktören i SMEs får utstå från externa ägare när det kommer till rekryteringen av externa 

styrelseledamöter. Studien menar att pressen att inkludera externa ledamöter snarare 

härstammar från externa ägares behov av kontroll, än från egna, interna önskemål att hantera 

tillväxt och succession på ett effektivt sätt. Resultatet blir således att VD inkluderar externa 

förmågor främst för att ägare kräver det och endast sekundärt för att åtnjuta sig de resursfördelar 

som utomstående ledamöter kan erbjuda. Studiens slutsatser utmanar således den, enligt 

Fiegner, et al., (2000), allmänna uppfattningen om att styrelsens huvudsakliga roll i SMEs är 

att tillhandahålla resurser och tjänster till ägare och ledning. Studien visar på att styrelsens roll 

påverkas av ägarna och att förväntningarna på styrelsens roll skiljer sig åt mellan ägare och 

ledning. 
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Forskning som tidigare gjorts på styrelser i SMEs har framhållit styrelsen som en resurs vilken 

potentiellt kan ge konkurrensfördelar och en förbättrad företagsprestation (Gabrielsson, 2003). 

Detta kommer att bli en av grundbultarna i denna uppsats som huvudsakligen behandlar 

relationen mellan styrelsen och företagsprestation i SMEs.  

  

Trots att styrelsen ibland anses bidra med konkurrensfördelar och förbättrad företagsprestation 

i SMEs har få studier gjorts inom detta fält. Stora delar av studierna som faktiskt har gjorts på 

styrelser, har skett på större, publika företag. Empiriska studier om styrelser och styrning i 

privatägda SMEs är näst intill frånvarande. (Gabrielsson, 2003) Detta trots att antalet SMEs är 

så omfattande och att dess betydelse för ekonomin i stort är synnerligen påtaglig (Europeiska 

Kommissionen, 2018). Sambandet mellan styrelsen och företagsprestation kan vara lättare att 

upptäcka i SMEs eftersom avståndet mellan utformningen och implementering av strategi är 

betydligt kortare i SMEs jämfört med större företag (Gabrielsson, 2003). Detta talar möjligtvis 

också för att undersökningar som gjorts på sambanden mellan styrelsen och företagsprestation 

är av intresse för både ägare och andra intressenter i SMEs. 

  

Styrelser i SMEs är dock inte ett helt outforskat område. Studier har tidigare försökt finna 

samband mellan styrelsen och företagsprestation (t.ex Bhagat & Black, 2002). De element som 

undersökts i tidigare studier är till exempel storlek på styrelsen, antalet externa ledamöter och 

nivå på utbildning eller erfarenhet. Dessa studier bygger alltså på att styrelsens egenskaper 

påverkar styrelsens förmåga att utföra de uppdrag som de tilldelas, vilket därmed kan bidra till 

att företagets finansiella prestation ökar. Empiriska studier inom detta fält har misslyckats med 

att finna konsekventa samband mellan styrelsens egenskaper och finansiell prestation. Några 

studier finner samband som säger att SMEs kan öka sin finansiella prestation genom att ta in 

externa styrelseledamöter. Andra studier visar på motsatsen. Studierna är för att sammanfatta 

således mångtydiga. Jämförelser och analyser i tidigare empiriska studier som undersöker 

snarlika samband vi i denna studie ämnar undersöka har utmynnat i tvetydiga resultat. De fåtal 

undersökningar som faktiskt finns och som är gjorda i syfte att finna ett direkt samband mellan 

styrelsens egenskaper och komposition, vilka konsekvent skulle relatera till företagsprestation, 

tenderar visa på varierande resultat alternativt obefintliga samband. (Gabrielsson, 2003)  

  

På grund av de icke övertygande resultaten som visats i de studier nämnda ovan argumenterar 

Huevel och Gils (2008) för att ett nytt tillvägagångssätt krävs.  
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Flertalet studier har sedan fokuserat på styrelsens roll i SMEs (Haailen & Huse, 2005; Heuvel 

& Gils, 2008; Gnan & Zattoni, 2008). Heuvel och Gils (2008) lyckas visa på att styrelsen genom 

att anta en rådgivande roll skapar mest värde till företaget. Gnan och Zattoni (2008) lyckas visa 

på att styrelsen genom sin roll kan addera värde till företaget. 

  

Gabrielsson och Huse (2005) behandlar i sin studie 52 olika empiriska studier och jämför olika 

teorier om styrelseroller med olika typer av SMEs, vilket visar att företag tillsätter externa 

styrelseledamöter av flertal anledningar. Samma studie tyder också på att olika 

ägarkonfigurationer beroende på sammanhang och situation kan vara ett kriterium för att bättre 

förstå logiken bakom valet av externa styrelseledamöter. 

  

Gabrielsson och Huse (2005) fortsätter sedan resonemanget om ägarsituation och styrelseroll 

med utgångspunkt i två dimensioner; teori om styrelseroll och ägarkonfigurationer. Dessa 

sammankopplas sedan i olika resonemang om att teorier (agentteorin, resursberoendeteorin) 

kan tillämpas på olika företagskategorier med hänsyn till vilken roll företaget önskar att 

styrelsen antar, utifrån den kontext företagen befinner sig i. 

  

Då tidigare studier har visat på att styrelsens roll kan addera värde till företaget (Gnan & Zattoni, 

2008) och att den rådgivande rollen skapar mest värde till företaget (Heuvel & Gils, 2008), samt 

att ägarkonfigurationen påverkar styrelserollen (Gabrielsson & Huse, 2005), saknas dock 

fortfarande en genomgripande modell för hur ägare påverkar vilken roll styrelsen antar. Samt 

hur styrelserollen i förlängningen påverkar företagets prestation. Följaktligen förefaller det 

intressant att i denna studie utveckla pålitligt underlag för samband mellan olika typer av företag 

och dess ägare, styrelsens roll och företagets prestation. 

 

Huse (2009) menar att intresset har ökat för styrelser i entreprenöriella, familje och riskkapital-

finansierade SMEs, men att mycket lite forskning har skett på detta området. Enligt 

Gabrielsson, et al., (kommande) är ägarna till SMEs de starkaste aktörerna i företagen. Vidare 

delar författarna in SMEs i olika idealtyper, vilka kategoriseras beroende på specifika skillnader 

mellan typerna som har sin grund i ägarens olika motivationsfaktorer och målsättningar. De tre 

typerna som Gabrielsson, et al., (kommande) anger utgår från de tre ägarna; “grundare”, 

“familj” samt “investerare”. De menar att målsättningarna för dessa olika ägare skiljer sig 

mellan varandra, vilket får till följd att företagen prioriterar olika, samt att styrelsens 

huvudsakliga roll skiljer sig åt ägartyperna emellan.  
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Gabrielsson, et al., (kommande) antyder att olika ägare har olika motivationsfaktorer och 

målsättningar och att styrelsen får olika roller beroende av detta. Det är därför av intresse att 

utefter den teoretiska grund som förespråkar att en viss ägartyp fokuserar på en viss målsättning 

i form av företagsprestation, undersöka om styrelsen kan påverka relationen mellan dessa två i 

SMEs. Studien har således för avsikt att studera om styrelsens roll är av betydelse för att SMEs 

ska uppnå den prestation de strävar efter att uppnå. Då tidigare studier som undersökt relationen 

mellan styrelsen och företagets prestation visat på mångtydiga resultat (Gabrielsson, 2003) är 

detta en intressant studie att göra, då den belyser styrelsens roll med en ny infallsvinkel. Även 

den direkta relationen mellan ägartyper och styrelsens roll i SMEs är av intresse att undersöka, 

då det till vår kännedom inte föreligger något konsensus kring dessa relationer. 

1.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Då tidigare studier inte lyckats visa på tillräckliga samband mellan ägare, styrelsens roll samt 

företagsprestation, ämnar vi undersöka en modell som potentiellt visar på dessa samband. 

Tidigare studier som undersökt relationen mellan styrelsens komposition och företagets 

prestation har visat på mångtydiga resultat (Gabrielsson, 2003). Andra studier som istället har 

fokuserat på styrelsens roll har visat på att styrelsens roll kan addera värde till företaget (t.ex 

Gnan & Zattoni, 2008). Vidare har studier som försökt finna samband mellan 

företagskategorier, vilket vi benämner ägartyper, och styrelsens roll inte haft stor framgång (t.ex 

Haailen & Huse, 2005). Ingen studie, till vår kännedom, har undersökt relationerna mellan ovan 

nämnda ägartyper, styrelseroller och företagsprestation på det sätt som denna studie ämnar göra. 

Vi ämnar undersöka dessa relationer i en heltäckande modell där samband undersöks. 

Sambanden är baserade på idealtyper utvecklade av Gabrielsson, et al., (kommande), men där 

argumentationen för dessa samband genom teori samt tidigare litteratur utvecklats. Framförallt 

har denna studies tillvägagångssätt, där styrelserollens påverkan på relationen mellan ägartyp 

och företagsprestation, till vår kännedom inte undersökts tidigare. 

  

Modellen som presenteras bör visa på relationerna mellan ägartyper, styrelsen roll samt 

företagsprestation på ett bättre sätt än vad tidigare studier har gjort. Studien skiljer sig från 

tidigare studier då företagen kategoriseras på ett annat sätt än vid tidigare undersökningar som 

t.ex Haailen och Huse (2005). Kategoriseringen sker med fler företagskategorier/ägartyper som 

visar på stora skillnader mellan varandra (Gabrielsson, et al., kommande). 
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Som praktiskt bidrag kan vår studie användas av företag som underlag för att förstå hur 

styrelsens roll kan påverka företagets prestation. Den kan hjälpa företagen att förstå värdet i att 

ha en styrelse som utför en viss roll samt hur styrelsen kan bidra till olika prestationsmått givet 

respektive ägartyp. Detta kan vidare användas av SMEs som underlag vid beslut för 

användandet av styrelsen som bolagsstyrningsorgan. 

1.4 Syfte och problemformulering 
Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagets 

prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i 

SMEs. 

  

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion, vilken lägger grunden för studien som helhet, är 

vår problemformulering följande: 

 

- Hur ser sambanden ut mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation samt 

påverkar styrelsens roll sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i 

SMEs? 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1. Inledning 

Inledningen av denna uppsats börjar med en bakgrund som introducerar SMEs. Vilka företag 

som ingår i dessa kategorier, deras betydelse för samhället samt hur de styrs förklaras. En 

problemdiskussion följer sedan, där tidigare studier som ägnats åt styrelsen i SMEs presenteras. 

Dess brister tas upp samt vad vi kan tillföra ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

 

Kapitel 2. Studiens metod 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, teorival och forskningsansats. 

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras två teorier som kan användas för att förklara 

styrelserollerna och dess bidrag till företaget. Tidigare litteratur om styrelseroller, dess påverkar 

på företagsprestation m.m. presenteras även. Sambanden mellan olika ägartyper, styrelseroller 

samt företagsprestation följer sedan. Den teoretiska referensramen mynnar ut i ett antal 

modeller som visar de samband som vi argumenterar för samt avser testa.  

 

Kapitel 4. Empirisk metod 

Den empiriska metoden inleds med övergripande metodval med begrepp som generalisering, 

replikering, mätning och orsakssamband. Även tvärsnittsdesign, motiveringen till val av enkät, 

urval, bortfallsanalys, datainsamling och enkätkonstruktion behandlas. I anslutning till 

enkätkonstruktion presenteras studiens pilotstudie. Följer gör sedan en operationalisering, ett 

avsnitt om reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

Kapitel 5. Analys och diskussion  

I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten och analyser. Kapitlet inleds med deskriptiv 

statistik. Följer gör sedan reliabilitetsanalys, bivariata analyser och till sist multivariata 

analyser. Till sist följer en ingående diskussion där studiens analyser och resultat behandlas.  

 

Kapitel 6. Slutsats och implikationer 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, teoretiska och praktiska implikationer samt 

förslag till framtida forskning.  
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2. Studiens metod 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och teorival   
Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagets 

prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och företagsprestation. 

För att uppnå detta tar studien avstamp i redan befintlig teori och forskning med avsikten att 

utifrån det undersöka en modell för sambanden. Denna modell, vilken är baserad på teorier, 

tidigare litteratur samt en teoretisk uppställning Gabrielsson, et al., (kommande) har gjort, testas 

sedan i en empiriskt undersökning med hjälp en enkät samt manuell inhämtad data. Modellen 

avser identifiera och vidareutveckla teoretiska samband mellan ägartyp och styrelseroll i SMEs 

samt integrera, till vår kännedom tidigare ej studerade, samband genom att mäta vilken 

påverkan styrelseroll har på prestation givet studiens tre ägartyper. 

 

Gabrielsson, et al., (kommande) utvecklar en modell där de presenterar tre olika idealtyper. 

Dessa idealtyper utgår från de tre ägarna “investerare”, “familj” och “grundare”. Författarna 

menar att ägarens olika målsättningar och motivationsfaktorer ligger till grund för en viss 

utformning av företaget i olika aspekter som alla ingår i en viss idealtyp. Ägaren ligger alltså 

enligt författarna till grund för en viss ideologisk bas i företaget, en dominant intressent, 

motivation till varför företaget drivs, vad som anses som värdeskapande i företaget m.m. Vidare 

är den huvudsakliga ideologiska basen för en viss ägare också något som formar andra saker i 

företaget. Vilken ideologisk bas ett företag har ligger t.ex. till grund för vilken roll styrelsen får 

och vilken prestation som prioriteras menar de. 

  

För att vidareutveckla Gabrielssons, et al., (kommande) modell utvecklas i detta kapitel en mer 

omfattande argumentation kring hur ägartypen kan forma företaget på det sätt likt de idealtypen 

anger. Det finns annan tidigare litteratur som skulle kunna härleda samband vilka utgår från 

ägaren och kan förklara vilken roll styrelsen får. Tidigare litteratur och teorier kan även 

användas för att härleda hur ägartypen kan påverka företagets prestation, samt hur styrelsens 

roll kan påverka relationen dessa emellan. Med Gabrielsson, et al., (kommande) som bas, 

tillsammans med annan teori och tidigare litteratur kan eventuella samband som utgår från 

ägartyp härledas, vilket detta kapitel kommer fokusera på.  
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Forskning som gjorts för liknande samband har riktat fokus på de karaktärsdrag som återfinns 

i en styrelse samt vilka egenskaper styrelsen anses besitta. Tidigare studier som undersökt 

relationen mellan styrelse, framförallt dess egenskaper, och företagsprestation i SMEs har visat 

på mångtydiga resultat (Gabrielsson, 2003). Utöver det har andra studier fokuserat på styrelsens 

roll och visat på att styrelsens roll kan addera värde till företaget (t.ex Gnan & Zattoni, 2008). 

Mot bakgrund av detta kan forskning mer koncentrerad på styrelsens roll och dess effekt mot 

prestation komma att förklara den betydelsen styrelsens roll utgör för respektive ägartyp. Den 

teoretiska utgångspunkt i tidigare forskning utgör således grunden för konstruktionen av den 

modell som vi avser testa empiriskt. 

 

Bolagsstyrelser är ett välkänt forskningsområde och styrelsearbete i olika former har sysselsatt 

forskare i decennier. För att utöka förståelse för samband mellan ägartyp och styrelseroll 

använder vi agentteorin och resursberoendeteorin. Gabrielsson och Huse (2005) visar efter 

granskning av över 50 empiriska studier att agentteorin, resursberoendeteorin kan användas för 

att förstå styrelseroller som externa ledamöter kan ha i olika former av SMEs med olika 

ägarstrukturer. 

 

Vidare menar Gabrielsson, et al., (kommande) att agentteorin och resursberoendeteorin inte är 

optimala att använda vid studier på SMEs. De menar dock att agentteorin lyfter att oberoende 

bolagsstyrningsverktyg kan användas för att försäkra sig om att ledningen agerar i ägarnas 

intressen. De menar även att resursberoendeteorin lyfter att styrelsen kan användas för att få 

tillgång till resurser. Trots att de kritiserar användandet av dessa två teorier, är de applicerbara 

på de styrelseroller som sedan kopplas till de olika idealtyperna. Av denna anledning har vi, 

trots kritiken från Gabrielsson et al., (kommande) valt att använda agent- och 

resursberoendeteorin. 

 

Då det idag i omfattande utsträckning finns teori gällande den resursberoende- och 

agentproblematik, vilket förekommer i frågor gällande ägare, styrelse och ledning emellan, 

utgår vi ifrån att redogörelsen för teorier såsom resursberoendeteorin och agentteorin är en 

förutsättning för utökad förståelse i dessa frågor.  

 

Vi har valt att studera och inkludera ett så omfattande forskningsmaterial från tidigare relevanta 

studier rörande ägare, styrelsen och finansiella prestationsmått som möjligt. Gabrielsson, et al., 

(kommande) bidrar genom konstruktionen av de idealtyper som ligger till grund för de 

företagskategorier vi valt att benämna ägartyper.  
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Vidare har bland annat Bennet och Robson (2004); Daily och Dalton (1992, 1993); Heuvel och 

Gils (2008) samt Gnan och Zattoni (2008) tillsammans med flertalet andra studier på olika sätt 

och med olika infallsvinklar undersökt om styrelsens diverse roller, karaktärsdrag och 

egenskaper har någon påverkan på företagets prestation. Dessa studier, vilka till vår studie 

bidrar med ett omfång kunskap om styrelsen som funktion, vilken underlättar slutledning i 

frågor om styrelsen roll, utgör det underlag som formar vår referensram. 

 

Vår teoretiska referensram är således uppbyggd utifrån befintlig teori och litteratur i 

områdesöverskridande mening för att försöka förklara hur styrelseroller påverkar prestationer 

givet specifik ägartyp. Referensramen kompletteras tillika av teori och litteratur av mer 

områdesspecifik karaktär för att lägga den grund konstruktionen, tillämpningen och analysen 

av vår modell kräver. Uppsatsens ambition är sedan att undersöka och förklara samband mellan 

ägartyp, styrelsens roll och företagets finansiella prestation. Med hänsyn till detta, anses också 

den deduktiva ansatsen än mer lämplig. 

2.2 Deduktiv forskningsansats 
Med anledning av att studien tar utgångspunkt i befintlig teori och forskning har studien antagit 

en deduktiv forskningsansats. Detta innebär att processen utgår från teoretiska slutledningar 

gjorda inom det aktuella ämnet. I förlängningen formuleras hypoteser, i denna studien 

gestaltade i en grafisk modell, vilken utgör underlag för och testas mot studiens empiriska 

observationer. Vidare ger insamlad data upphov till slutsatser och resultat vilka antingen 

accepterar eller förkastar de ursprungliga sambanden i modellen. Syftet med deduktiv 

forskningsansats är att avslutningsvis kunna revidera eller omarbeta den teori som inledningsvis 

ligger till grund för undersökningen i stort. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Bryman och Bell (2011) menar att i de fall en undersökning ämnar redogöra för samband mellan 

befintlig teori och empirisk insamlad data är deduktiv ansats det vanligaste ställningstagandet. 

Metoden genererar med sin, allt som ofta, linjära uppbyggnad tillit i studiens mätningar och 

slutsatser genom att bidra till ett objektivt och kontrollerat förhållningssätt under studiens gång. 

Bryman och Bell (2011) hävdar också att denna ansats lämpar sig för studier som tar fram 

resultat genom att testa teoretiska modeller, vilket ligger i linje med vad denna studie syftar till 

att göra. 
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Det finns flertal fördelar med deduktion som forskningsansats; deduktion utgår ifrån 

vedertagna, prövade och inom forskningsområdet allmänt accepterade teorier. Det objektiva 

förhållningssätt kan således anses motverka att resultatet och slutsatserna i studien påverkas av 

forskarens subjektiva förhållningssätt och färgade bedömningar. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Den risk som finns kring ett deduktivt ställningstagande är att gå miste om upptäckter och 

förbise relevanta aspekter. Då deduktion till stor del utgår från antaganden och kartläggningar 

som redan existerar, tenderar vidden av undersökningen att smalna av baserat på forskarens 

redan fixerade utgångspunkter (Bryman & Bell, 2011). Det skulle för vår studie innebära att 

faktorer som påverkar styrelseroller eller företagsprestation inte undersöks eller berörs. För att 

motverka effekten av denna tendens ämnar vi ta flertal kontrollvariabler i beaktning samt 

undersöka relationerna med variabler vilka inte berörs i dagens teori. 

 

Det föreligger också en risk i den tolkning respondenterna gör av frågeformuleringar. Med 

hänsyn till den mänskliga faktorn, har respondenter en tendens att tolka kärnbegrepp i 

frågeformuleringar olika vilket kan anses vanskligt vid analysering och slutledning (Bryman & 

Bell, 2011). För vår studie skulle risken innebär att kärnbegrepp såsom exempelvis “familj” 

möjligen definieras olika beroende på vilken uppfattning den verkställande direktören har om 

ägarförhållandena. För att öka precisionen av gemensamma tolkningar erbjuder vi därför till 

viss del färdiga svarsalternativ vilka kan underlätta misstolkning av centrala begrepp (Bryman 

& Bell, 2011). Vi kontrollerar också tolkningen av just “familj” genom att låta respondenterna 

svara på flertal olika frågor, vilka i kombination utgör den definition vår studie har valt att 

tillämpa och utgå ifrån. 

 

Ett induktivt angreppssätt skulle för vår studie vara alternativet. Där vänder man på 

arbetsgången i jämförelse med deduktion då utgångspunkten inte längre återfinns i teori utan i 

observationer och resultat, vilka sedan ligger till grund för empiriskt baserad teori (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Om studien med rådande syfte och problemformulering antagit ett induktivt tillvägagångssätt 

hade det troligen inneburit ostrukturerade intervjuer. Baserat på observationerna hade vi sedan 

försökt skapa oss en bild av hur ägartyp påverkat den roll styrelsen antagit, vilken vi i sig också 

hade behövt strukturera och kategorisera utan teoretiskt underlag för det. 
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Det finns vidare fördelar med induktivt synsätt. När deduktiv ansats operationaliserar och 

studerar befintlig, redan kartlagd teori i praktiken, sätter induktiv utformning inte upp några 

begränsningar för vilken mängd data som samlas in eller vilka variabler som studeras. Ett 

induktivt tillvägagångssätt kan beskrivas som en metod där forskaren upprepade gånger 

återvänder till forskningsobjektet för att komplettera eller samla in ytterligare data. (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

Trots detta anser vi att en induktiv forskningsansats medföljer vissa svårigheter och omfattas 

av ett mer tidskrävande arbete för att uppfylla syftet samt besvara studiens frågeställning. 

Processen för vilket urval variabler vi ämnar undersöka hade blivit minst sagt besvärlig. 

Dessutom hade precisionen för vilken betydelse ägartyp har för den roll styrelsen antar, samt 

precisionen för hur denna roll påverkar relationen mellan ägartyp och företagets prestation blivit 

låg utan stöd av vedertagen teori.  

 

Deduktiv ansats tillämpas i denna studie då vi genom tvärsnittsdesign och enkät, med 

utgångspunkt i befintlig litteratur, testar en teoretisk utvecklad modell som syftar till att förklara 

samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
Inledningsvis presenteras agentteorin och resursberoendeteorin vilket följs upp av olika 

styrelseroller samt tidigare forskning. Därefter följer den teori och tidigare litteratur som 

ligger till grund för studiens modellen vilken presenteras i kapitlets avslutande del. 

Avslutningsvis presenteras den teori och tidigare litteratur som ytterligare kan förklara 

modellens samband. Det primära målet med detta kapitlet är att presentera den modell som 

sedan ligger till grund för den empiriska undersökningen. 

  

De samband som presenteras i kapitlet kan förstås genom modell 1. Dessa samband bygger i 

grunden på att en viss ägartyp kommer att prioritera en viss prestation. Teoretiska resonemang 

förs även för att förklara hur denna relation kan påverkas av att styrelsen utför en viss roll. Även 

argument för att styrelser i SMEs med en viss ägartyp kommer att få en viss roll presenteras. 

Agentteorin och resursberoendeteorin kan användas för att förstå hur de olika styrelserollerna 

kan bidra till de olika prestationerna. 

  

 
Modell 1. Studiens modell. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 
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3.2 Agentteorin 
Agentteorin bygger ursprungligen på teorier som utvecklats av Alchian och Demsetz (1972) 

samt Jensen och Meckling (1976). Ägarna till ett företag kallas enligt teorin för principaler. 

Ledningen i företaget kallas vidare för agenter. Modellen utgår från problem som uppstår då 

det sker en separering av ägande och kontroll över ett företag. Principalens och agentens 

intressen är inte i linje med varandra. Detta som en följd av att agenterna drivs av egenintressen. 

Om både agenter och principaler är nyttomaximerare finns fog för att hävda att agenterna inte 

kommer att agera utefter principalernas intressen. Principalen kan minska divergensen mellan 

agentens och principalens intressen genom att tillhandahålla agenten incitament, samt utsätta 

sig för övervakningskostnader som minskar agentens avvikande aktiviteter. (Jensen & 

Meckling, 1976) 

  

Hillman och Dalziel (2003) förklarar att många forskare intresserat sig för styrelsens 

övervakande roll. Denna roll syftar till styrelsens ansvar att övervaka företagsledningen åt 

aktieägarna. De menar att agentteoretiker anser att styrelsens övervakningsroll är dess primära 

uppgift, för att försvara ägarnas intressen. Styrelsens övervakande roll härstammar alltså från 

de intressekonflikter som enlig Jensen och Meckling (1976) uppstår då separering av ägande 

och kontroll sker i en organisation. 

3.3 Resursberoendeteorin 
Till skillnad från agentteorin bortser resursberoendeteorin från styrelsens övervakande roll. 

Istället koncentrerar sig resursberoendeteorin på styrelsen och ledamöternas faktiska bidrag av 

resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). Hillman, et al., (2000) samt Johnson, et al., (1996) menar 

att teorin utgår från den roll ledamöterna spelar för att säkra och tillhandahålla essentiella 

resurser för företaget genom sina anknytningar till den externa miljön. Pfeffer och Salancik 

(1978) lyfter också aspekten om att resursberoendeteorin tar sikte på syftet och avsikten med 

tillsättande av företrädare i styrelsen. Intentionen är således att använda ledamöterna i styrelsen 

som medel för att tillgodogöra sig kritiska resurser för framgång i bolaget. 

  

Resursberoendeteorin lyfter att företagets framgång och långsiktiga överlevnad är beroende av 

bolagets förmåga att anpassa sig utifrån sin externa miljö. Detta är ett av teorins mest 

grundläggande argument vilket innebär att företaget ständigt måste interagera och samspela 

med en ständigt föränderlig omgivning. Om inte för att anskaffa resurser så för att producera 

och leverera färdiga produkter. (Pfeffer & Salancik, 1978) 
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Av denna anledning gör företagen bäst i att försöka ta kontroll över sin miljö för att effektivt 

upprätthålla stabila resursflöden och minska effekten av negativa marknadskrafter (Pfeffer & 

Salancik, 1978; Gabrielsson & Huse, 2005). 

  

Exempelvis kan en extern styrelseledamot vara partner i revisionsbyrå och därigenom delge 

ekonomisk expertis i antingen privata sammanhang med företagsledare eller i styrelsemöten. 

Resurser som annars skulle kosta företaget mycket pengar att erhålla. 

  

Med utgångspunkt i resursberoendeteorin menar Hillman, et al.,(2000) att styrelseledamöter 

går att dela in i fyra kategorier; företagsexperter, influerare, insiders och specialister. 

Företagsexperterna anses vara erfarna tidigare styrelseledamöter eller ledande 

befattningshavare i andra stora framgångsrika företag men fortfarande aktuella. Ofta kan 

företagsexperter bidra med expertis om problemlösning, affärsstrategi och väl avvägt 

beslutsfattande. Influerare utgörs till exempel av ledare för sociala rörelser eller 

samhällsorganisationer, politiska ledare eller representanter från diverse fakulteter i 

universitetsvärlden. 

  

Styrelseledamöter som tidigare suttit på andra chefspositioner inom företaget och nu antagit ett 

styrelseuppdrag benämns insiders. Med kunskap om företagets affärsområde, kultur och normer 

bidrar insiders med generell strategi, riktning och erfarenhet. Specialisterna är de som 

tillhandahåller expertis inom ett mer individuellt specificerat område. Det kan angå 

banktjänstemän, företrädare från försäkringsbolag, advokater och PR-specialister (Hillman, et 

al., 2000). 

3.4 Styrelseroller 
I en studie gjord under en fyraårsperiod av Demb och Neubauer (1992) har närmare 200 

styrelseledamöter från 8 olika länder (Kanada, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, 

Storbritannien och Venezuela) besvarat en enkät och fritt fått delge vad de anser vara styrelsen 

uppgift. Av svaren att döma går det även att tolka frågan som vilken roll styrelsen har.  

  

75% av de besvarade frågeformulären klassificerade (1) “fastställande av företagsstrategi, 

övergripande styrning, mission och vision” som styrelsens absolut primära roll och prioritet. 

Som nummer två respektive tre uppgavs (2) “succession”, som i anställning och avsättning av 

VD och ledning, samt (3) “övervakning och kontroll”.  
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Vidare observerar studien att (4) “granskning och godkännande av resursanvändning” är för 

styrelsen prioritet nummer 4 och rollen om att (5) “värna om aktieägarna” utgör prioritet 

nummer 5. (Demb & Neubauer, 1992 s.13) Anmärkningsvärt är således att respondenterna 

totalt angav färre än 20 svar, där 5 av svaren rangordnas av majoriteten som uppgifter, eller 

roller, med högst prioritet. 

   

Forbes och Milliken (1999) fokuserar på två styrelseroller i sin studie. Dessa benämns som 

kontroll och service. Styrelsens kontrollroll handlar enligt dem om styrelsens legala skyldighet 

att på ägarnas uppdrag övervaka ledningen. Vidare handlar servicerollen om styrelsens 

möjligheter att bidra med råd och stöd till VDn och dess bidrag vid strategiutformning. Dessa 

roller är i linje med de som Westphal (1999) identifierar i sin undersökning som behandlar 

styrelsens roll. 

  

Hillman et al., (2008) menar att flertalet olika styrelseroller identifierats i litteraturen. Bland 

annat övervakning, service genom rådgivning och stöd, försäkrande om tillgång till kritiska 

resurser och bidragande vid strategibeslut. De fokuserar huvudsakligen på de två roller som 

Hillman och Dalziel (2003) identifierar, övervakning och bidragande med resurser. De menar 

att den övervakande rollen handlar om styrelsens ansvar för att övervaka ledningen åt ägarna, 

baserat på agentteorin. Den övervakande rollen handlar enligt författarna om att skydda ägarnas 

intressen från ledningen. Aktiviteterna som detta innebär är bland annat att övervakning över 

VDn samt implementeringen av strategin. Rollen “bidragande med resurser” handlar istället om 

styrelsens möjlighet att förse företaget med resurser. Denna roll är nära kopplad till 

resursberoendeteorin som argumenterar för att styrelsen kan bidra med ett antal saker: 

legitimitet, rådgivning, kanaler för kommunikation mellan företaget och andra organisationer 

samt även åtkomst till uppbackning från viktiga “element” utanför företaget. Även att bidra vid 

utformning av strategi och andra beslut faller inom ramen för styrelsens roll att bidra med 

resurser. (Hillman et al, 2008) 

3.5 Styrelseroller i SMEs 
Lohe och Calabro (2017) som bland annat undersöker SMEs menar att det råder tvetydighet 

kring bland annat antalet och definitioner av styrelseroller och hur de är kopplade till företagens 

finansiella prestation. De olika rollerna som kan antas är kontroll, även kallad övervakning, 

formulering samt implementering av strategi och service. Service är vidare indelad i 

nätverkande och rådgivande. Ibland sammankopplas den rådgivande rollen med den strategiska 

rollen, medans de ibland är särskilda från varandra. 
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Gnan och Zattoni (2008) bekräftar i sin studie på SMEs att styrelsen i de flesta länder bland 

annat har en övervakande och kontrollerande roll gentemot företagsledning, ofta rent juridiskt. 

Vidare, i enlighet med agentteorin, är styrelsen generellt den bolagsstyrningsmekanism som 

syftar till att överbrygga gapet mellan ledande befattningshavare och ägare enligt författarna. 

Gnan och Zattoni (2008) resonerar vidare för att styrelsens kontrolluppgift även är relevant och 

applicerbar på SMEs där avvikande intressen mellan minoritet- och majoritetsägare kan 

förekomma. I annat fall är styrelsens roll som kontrollerande organ relevant även där innehavare 

av skuld återfinns och således också skillnad mellan risktagare och ledning. Författarna menar 

att styrelseledamöterna dessutom kan besitta värdefulla kompetenser vilka kan hjälpa 

företagare i SMEs att övervaka och kontrollera prestation. 

  

Gnan och Zattoni (2008) fortsätter sin artikel i en redogörelse för den rådgivande styrelserollen, 

vilken författarna hävdar är rotad i litteratur om strategi och tar fäste i resursberoendeteorin. 

Utifrån ett perspektiv om resursberoende förstärks den högsta ledningens erfarenheter och 

kompetenser genom råd och stöd från styrelsen. Styrelsen assisterar således ledningen med 

kommentarer och förfinar strategiska förslag och beslut. 

  

Att involvera styrelsen i det Gnan och Zattoni benämner strategiska beslutsprocesser omfattar 

en rad aktiviteter, bland annat identifiering och “fastställande av företagsstrategi, övergripande 

styrning, mission och vision”, vilket även Demb and Neubauer (1992) lyfter som den främst 

prioriterade styrelserollen i sin undersökning. Sammanfattningsvis menar Gnan och Zattoni 

(2008) att styrelser i mindre företag engagerar sig i relevanta frågor genom rådgivning och stöd 

gentemot ledningen vilket underlättar beslutsprocesser. 

  

Den sista rollen i Gnan och Zattoni (2008) och även i denna studie, är den nätverkande rollen. 

Den nätverkande rollen utgör ett verktyg för att minimera gapet mellan organisationen och den 

externa miljön. Detta innebär att styrelsen bidrar till stabila in- och utflöden av kritiska resurser 

för att gynna tillväxt. Att den nätverkande rollen skulle vara av extra stor vikt i mindre företag 

argumenterar Gnan och Zattoni (2008) för då mindre företag i regel besitter färre resurser och 

är således mer beroende av externa intressenter. Sammanfattningsvis kan styrelser i SMEs 

utföra essentiella nätverkande uppgifter vilka bidrar till skapandet av extern legitimitet samt 

tillgång till nödvändiga resurser. 
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Haalien och Huse (2005) presenterar i sin studie på SMEs sex olika uppgifter som styrelsen 

har, utifrån rollerna service och kontroll. Dessa sex uppgifter beror på om styrelsen riktar sitt 

fokus mot utsidan eller insidan av företaget, alternativt mot framtiden. De sex uppgifterna är 

nätverkande/legitimitet, rådgivande, prestations- , beteende-  och strategikontroll samt 

strategisk ledning. 

  

Haalien och Huse (2005) menar att styrelsens generella övervakningsroll inkluderar att 

övervaka företagets olika aktiviteter, finansiella position, budgetar med mera. 

Vidare menar de att serviceuppgifterna som fokuserar på företagets omvärld är lobbying och 

nätverkande för att främja företagets rykte i form av legitimitet. De serviceuppgifter som istället 

fokuserar på företagets inre är rådgivning. Dessa frågor kan handla om generella lednings-, 

finansiella, juridiska-, tekniska, marknadsfrågor. 

  

Den övervakande, rådgivande och nätverkande styrelserollen, som härstammar från de 

klassiska rollerna service och kontroll (Haalien & Huse, 2005), har alltså tidigare undersökts i 

studier som behandlar SMEs (Gnan & Zattoni, 2008; Haalien & Huse, 2005). Dessa 

styrelseroller kommer vidare att dominera denna uppsats om styrelseroller i SMEs. 

3.6 Tidigare forskning 
På 80-talet pekade Ford (1988) på att det saknas empiriska bevis som stödde att företagsägare 

skulle lägga någon vikt vid externa styrelseledamöter i privatägda företag. Han visade även på 

att mer fokus borde läggas på förbättring av den interna ledningen istället för att tillsätta en 

extern styrelse. Bennet och Robson (2004) har vidare undersökt om styrelsens storlek, 

kvalifikationer och struktur i SMEs har någon påverkan på företagets finansiella prestation. 

Resultaten visar att det inte finns några starka relationer mellan dessa variabler då finansiell 

prestation mäts som lönsamhet, tillväxt av anställda och benägenheten att vara innovativ. 

  

Andra studier har pekat på att det visst finns en relation mellan externa styrelseledamöter och 

förbättrad företagsprestation i SMEs. Daily och Dalton (1992, 1993) är bra exempel på detta. 

Även studier som undersökt om antalet styrelseledamöter kan förbättra företagets prestation 

motsäger varandra. Certo et al., (2001) finner till exempel ett samband mellan dessa variabler 

medans Finkle (1998) finner det motsatta. 
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Ett annat forskningsområde har istället lagt fokus på att finna relationer mellan olika former av 

SMEs och styrelseroller. Heuvel och Gils (2008) menar att de oövertygande resultaten som 

kommit från studier inom “input-output” fältet, vilka undersöker den direkta relationen mellan 

t.ex styrelsens karaktärsdrag och företagens prestation (Gabrielsson, 2003), talar för att ett nytt 

tillvägagångssätt krävs. De menar att fokus bör läggas på t.ex styrelsens uppgifter och 

prestation/roller. Heuvel och Gils (2008) skiljer därför mellan olika styrelseroller som kontroll, 

rådgivande och nätverkande. De lyckas visa på att VDn till företagen som de undersökt anser 

att styrelsen skapar mest värde genom bland annat sin rådgivande roll.   

Gabrielsson och Huse (2005) behandlar 52 olika empiriska studier där de visar att agentteorin, 

en resursbaserad syn på företaget och resursberoendeteorin kan användas som teorier för att 

förstå styrelserollerna som externa ledamöter kan ha i olika former av SMEs, med olika 

ägarstrukturer. 

  

Vidare har Haailen och Huse (2005) jämfört olika styrelseroller mellan familjeföretag och andra 

företagskategorier. Denna studie visar inga stora skillnader mellan familjeföretag och andra 

företag gällande i vilken utsträckning styrelseledamöterna engagerade sig i nätverkande och 

rådgivande. De fann dock vissa skillnader mellan företagen angående den kontrollerande rollen. 

  

I en artikel skriven av Gnan och Zattoni (2008) presenteras en studie vars syfte är att fastställa 

hur processer och arbetssätt inom styrelsen kan påverka hur styrelsen presterar utifrån dess olika 

uppgifter. I de flesta företag är styrelsen juridiskt ansvariga för att övervaka de ledande 

befattningshavares verksamhet och företagets prestation. Med det i åtanke undersöker den här 

studien hur styrelsen bidrar till värdeskapande genom dess roll som kontrollerande, nätverkande 

eller rådgivande i olika uppgifter (Gnan & Zattoni, 2008). Studien hävdar att styrelsen i sin 

uppgift kan addera värde till företaget genom antagandet av just dessa roller. 

3.7 Små och medelstora idealtyper 

 

Tabell 1. Små och medelstora idealtyper. (Tabell baserad på Gabrielsson, et al., (kommande)) 
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Gabrielsson, et al., (kommande) beskriver ägarna som den starkaste aktören för styrning av 

företag. Detta eftersom de är ägarna som väljer personer som sedan kontrollerar företaget 

samtidigt som det är ägarna som har rätten till vinsten företaget gör. Ägare har dock olika mål 

i olika SMEs. Vissa ägare eftersträvar en hög tillväxt och maximering av omsättning eller vinst. 

Andra söker en viss livsstil samtidigt som de vill ha en viss form av godtagbar inkomst. Den 

sista kategorin vill bygga ett imperium som sedan ska hålla för flera generationer. De menar att 

ägarnas olika målsättningar och motivationer är en nyckel för att förstå skillnaderna mellan 

olika SMEs och därför kan SMEs delas in i olika företagstyper (idealtyper), som utgår från 

ägaren. 

3.7.1 Investerar-centrerade SMEs 
Den första företagskategorin enligt Gabrielsson, et al., (kommande) benämns som investerar-

centrerade SMEs och drivs huvudsakligen av en ledningsideologi. Ideologi är här definierat 

som “ett konsekvent och permanent sätt att uppfatta och uppskatta världen som, tillsammans 

med känslomässigt engagemang, genererar ett visst beteende” (Gabrielsson, et al., s.12 

kommande; Johannisson & Huse, s.356, 2000). 

  

Ledningsideologin förespråkar att professionella ledningsstrukturer implementeras, som det 

normala sättet att organisera ekonomisk aktivitet. Målen ska kunna relateras till mätbara 

nyckeltal som till exempel lönsamhet. Det huvudsakliga målet med företagandet är att skapa 

värde för finansiella förmånstagare, alltså till exempel externa investerare. De är också dessa 

som är de dominanta intressenterna i en investerar-centrerad SME. Företag med en 

ledningsorienterad ideologi prioriterar därför framförallt lönsamhet när det kommer till 

prestationsmål. Styrelsens huvudsakliga uppgift blir att utöva övervakning över ledningens och 

företagets prestation. (Gabrielsson, et al., kommande) 

3.7.2 Familje-centrerade SMEs 
Familje-centrerade SMEs drivs huvudsakligen av en ideologi som kallas för familjeinstitution. 

Det huvudsakliga målet är att skapa värde för ägarens familj, som också är de dominanta 

intressenterna i en familje-centrerad SME. Motivationen för att driva företaget kommer från att 

upprätthålla en entreprenöriell tradition i familjen samt att skapa ett familjearv i den lokala 

gemenskapen. Företaget är i detta avseende karaktäriserat av att skapa en trygg och säker 

hemvist för ägaren och dess familj samt att upprätthålla familjetraditioner för att på så sätt bygga 

en hållbar och långsiktig framtid för kommande generationer.  
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Även grundläggande värderingar inom familjen blir viktiga i detta sammanhang, detta med 

anledning av att ett fungerande familjeliv där medlemmarna delar samma målbild är en 

förutsättning för framtida överlevnad. Den huvudsakliga värdeindikatorn är “socio-emotionell 

inkomst”. (Gabrielsson, et al., kommande) “Socio-emotionell inkomst” utvecklas vidare i 

avsnitt 3.9. 

  

Företag med familje-institution som huvudsaklig ideologi ser stabilitet och överlevnad som en 

viktig faktor, och söker kostnadskontroll samt operationell effektivitet. Företag med 

familjeinstitution som ideologi ser styrelsen som familjens rådgivare. Styrelseordföranden ses 

som en mentor till VDn och de andra styrelsemedlemmarna. Den huvudsakliga 

styrelseuppgiften blir som nämnt att agera rådgivare. (Gabrielsson, et al., kommande) 

3.7.3 Grundar-centrerade SMEs 
Grundar-centrerade SMEs drivs huvudsakligen av en entreprenöriell ideologi. I den 

entreprenöriella ideologin ligger fokus på framtiden. Företaget ses som en enhet som hjälper 

grundaren att engagera sig i nya projekt. Det huvudsakliga målet med företagandet är att skapa 

värde för grundaren eller grundarna, det är också grundaren/grundarna som är den dominante 

intressenten i en grundar-centrerad SME. Den huvudsakliga motivationen till att driva företaget 

kommer från behovet av självständighet och självbestämmanderätt. Företagets grundare och 

ägare ser sig själva som bra ledare för företaget. Värdeskapande inom en grundar-centrerad 

SME handlar bland annat om att generera kassaflöde för att finansiera en expansion. 

(Gabrielsson, et al., kommande) 

  

Företag med en entreprenöriell ideologi ser styrelsen som en förlängning av ledningen. 

Styrelsens roll blir huvudsakligen att länka företaget med omgivningen vilket kan leda till att 

företaget får tillgång till resurser. Detta görs genom nätverkande och lobbying. Styrelsen får 

alltså en nätverkande roll (Gabrielsson, et al., kommande). 

3.8 Studiens modell 
Utefter den teori som presenteras i detta kapitel föreslår vi en utvecklad modell som kan förklara 

sambanden mellan ägaren, styrelsens roll och företagets prestation inom SMEs. Förhållandet 

mellan ägaren, styrelseroll och företagsprestation kan förstås liknande modell 1. 
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Modell 1. Studiens modell. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

I de olika idealtyperna som tidigare beskrivits är det ägarens olika motivationsfaktorer och 

målsättningar som gör att idealtyperna skiljer sig åt (Gabrielsson, et al., kommande). Det är 

alltså ägaren som är det egentliga ursprunget till bland annat företagets prioriteringar och syn 

på styrelserollen. Det går därför att utröna samband med ägaren som grund. 

  

Vilken ägare en SME har ligger till grund för vilken typ av prestation som ligger i fokus. Detta 

eftersom företaget kommer prioritera annorlunda och fokusera på olika saker beroende på 

ägarens olika motivationsfaktorer och målsättningar. (Gabrielsson, et al., kommande) 

  

Vidare kommer typen av ägare som en specifik SME har ligga till grund för vilken huvudsaklig 

roll i form av övervakande, nätverkande och rådgivande, som styrelsen får (Gabrielsson, et al., 

kommande). Det går vidare att resonera för att detta är en följd av att styrelsen kan bidra på 

olika sätt beroende på hur företagets ledning utformas, vad företagets mål och prioriteringar är, 

mm. Relationen mellan företagets ägare och företagets prestation bör även påverkas av rollen 

som styrelsen antar. Mer om detta följer nedan. 
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3.9 Samband i investerar-ägda SMEs  
Ovan förklarades idealtypen investerar-centrerade SMEs. I denna idealtyp är det investerare 

som är ägare till företaget, och den drivs huvudsakligen av en ledningsorienterad ideologi 

(Gabrielsson, et al., kommande). I denna ideologi förespråkas professionella ledningsstrukturer 

(Gabrielsson, et al., kommande), vilket kan anses förefalla naturligt i ett företag där investerare 

är ägare, som inte själva sitter i ledningen. 

  

Riskkapitalister och deras relation med sina innehavsföretag har varit ett forskningsområde som 

har fått mycket uppmärksamhet. Riskkapitalisterna bidrar inte endast med pengar, de kan även 

bidra med andra tillgångar genom att sitta i företagens styrelser. Riskkapitalisternas bidrag i till 

exempel strategiska frågor har visat sig vara av vikt. (Gabrielsson & Huse, 2002). Fried och 

Hisrich (1995) visade till exempel på att riskkapitalisterna kan bidra vid strategiutformning som 

bollplank, agera kritiskt och ställa de rätta frågorna. Även Fried et al., (1998) menar att 

riskkapitalister kan bidra vid strategiutformning. Gabrielsson och Huse (2002) menar att 

investerare, i form av riskkapitalister, kan bidra med resurser i enlighet med 

resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978; Zahra & Pearce, 1989), genom att sitta i 

företagens styrelser. 

  

Gabrielsson, et al., (kommande) menar istället att övervakning blir styrelsens huvudsakliga 

uppgift i idealtypen där investerare är ägare. En övervakande styrelseroll innebär att styrelsen 

ansvarar för att övervaka ledningen åt ägarna för att skydda deras intressen (Hillman & Dalziel, 

2003). Denna roll förefaller naturlig i ett företag med en professionell ledningsstruktur där 

ägarna inte själva sitter i ledningen, då ägarna måste skydda sig från att ledningen agerar utefter 

sitt egenintresse enligt agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). I enlighet med agentteorin kan 

styrelseledamöter användas för att minska agentrisken genom att övervaka ledningens beteende 

och företagets prestation. Investerare kan inte försäkra sig om att ledningen arbetar för att 

maximera ägarnas intressen. Ett sätt för investerarna att minska risken för detta är att ha en 

representant i styrelsen. Styrelsemedlemmen kan då fungera som en övervakande enhet. 

(Gabrielsson, 2003) 

  

Vidare kommer ett företag med investerare som ägare, enligt idealtypen, att fokusera på 

lönsamhet (Gabrielsson, et al., kommande). Enligt agentteorin är alla aktörer nyttomaximerare 

och drivs av sina egna intressen (Jensen & Meckling, 1976). Principalens, alltså i detta fall 

investerarens, egenintressen kan vidare antas vara finansiell avkastning.  
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Detta eftersom den vedertagna anledningen till att investera pengar i ett företag är för att få 

avkastning (Brealey, et al., 2014). 

  

Lappalainen och Niskanen (2012) argumenterar för att riskkapitalbolag ofta investerar i 

snabbväxande företag, vilket därmed resulterar i att dessa företag är mindre lönsamma. Detta 

är ett argument som håller på kort sikt. Dock bör de långsiktiga målet för alla investerare vara 

lönsamhet då en fundamental anledning till att investera i ett företag är för att få avkastning 

(Brealey, et al., 2014). Lappalainen och Niskanen (2012) finner dock också bevis som talar för 

att riskkapitalägande ökar lönsamheten, samtidigt som en ökning av externa ledamöter i 

styrelsen är ett tecken på låg lönsamhet. De menar att en förklaring kan vara att dessa investerare 

tillsätter externa ledamöter i företag som inte presterar bra. Detta talar för att riskkapitalisterna 

strävar efter lönsamhet och därmed tillsätter externa styrelseledamöter för att förbättra denna 

då den inte lever upp till riskkapitalisternas förväntningar. Enligt detta resonemang litar 

riskkapitalisterna på den övervakande styrelserollen för att förbättra lönsamheten.  

  

Att riskkapitalbolag ofta investerar i snabbväxande företag (Lappalainen & Niskanens, 2012) 

är även talande för en övergångsfas mellan grundar-ägda företag, som enligt denna studies 

modell antas fokuserar på tillväxt, och investerar-ägda företag, som fokuserar på lönsamhet. Då 

det kan vara så att riskkapitalägande ökar lönsamheten (Lappalainen & Niskanens, 2012), bör 

vår tes om dessa ägartyper och deras respektive prestationsmål (tillväxt respektive lönsamhet) 

hålla. 

  

I längden bör investerare, inte enbart riskkapitalister utan även andra investerare, fokusera på 

lönsamhet. Detta för att få en hög avkastning på deras investering, vilket är investerares 

fundamentala anledning till investeringen (Brealey, et al., 2014). Detta talar för ett samband 

mellan investerar-ägda SMEs och lönsamhet. För att uppnå detta mål, lönsamhet, bör 

styrelseledamöter tillsättas för att övervaka ledningen och se till att ägarnas intressen 

tillgodoses. Detta eftersom ledningens egenintressen kan särskilja sig från de mål ägarna har, 

enligt agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). Ledningen kan därmed arbeta på ett sätt som inte 

är i enlighet med ägarnas intressen, vilket kan motarbetas genom styrelsens övervakning 

(Hillman & Dalziel, 2003). Ett samband mellan investerar-ägda SMEs och en övervakande 

styrelseroll kan därmed utrönas. Styrelsens övervakande roll sätter vidare press på ledningen 

att agera i enlighet med ägarnas intressen (Hillman & Dalziel, 2003), vilket enligt ovanstående 

argumentation bör vara lönsamhet. Detta sannolikt genom övervakning och uppföljning av 

faktorer som påverkar lönsamheten, vilket exempelvis kan vara vara kostnader och intäkter. 
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Den övervakande styrelserollen kan därmed påverka relationen mellan investerar-ägda SMEs 

och lönsamhet positivt. 

 

På grund av den presenterade teorin och de samband som utrönas presenteras modell 2. 

  

 
  

Modell 2. Investerar-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

  

I motsats till denna förväntade styrning i en investerar-ägd SME kan det givetvis förekomma 

fall då andra styrelseroller antas. Modell 2 argumenterar för att en övervakande styrelseroll bör 

leda till ökad lönsamhet i ett investerar-ägt SME. 

  

Då styrelsen inte antar en övervakande roll kan ägarna, investerarna i detta fall, inte erhålla den 

övervakning och uppföljning av till exempel kostnadsbudget, investeringar och finansiell 

avkastning som efterfrågas av ägarna i en investerar-ägd SME. Inte heller kommer företagets 

ledning kontrolleras i samma utsträckning vilket, i enlighet med agentteorin (Jensen & 

Meckling, 1976), skulle leda till en styrning mer präglad av egenintresse. Det ökade fokus på 

lönsamhet i företaget som förväntas, i de fall styrelsen antar en övervakande roll, och pressar 

ledningen att fokusera på just detta nyckeltal försvinner. Ledningen blir mer fri att agera på sina 

egenintressen och egna nyttomaximering som enligt agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) 

bör ske, som kan vara andra än att företaget ska visa upp en hög lönsamhet. 
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Mot bakgrund av detta antar vi i utformningen av modell 2 även att lönsamheten påverkas 

negativt i en investerar-ägd SME vars styrelse inte antagit en övervakande roll. 

3.10 Samband i familje-ägda SMEs 
Tidigare förklarades idealtypen familje-centrerade SMEs. I denna idealtyp är det en familj som 

är ägare till företaget. Denna typ av ägare är speciell då det kommer till målsättningar och 

motivationsfaktorer, som ligger till grund för idealtypen. Bland annat är “socio-emotionell 

inkomst” en faktor som urskiljer företag med en familj som ägare. (Gabrielsson, et al., 

kommande) 

  

Familjeföretag hanterar dagliga besvärande familjerelationer, situationer som handlar om 

successionsplaner, familjekonflikter m.m. vilket gör att företagets identitet kan karaktäriseras 

som familje och uppfostrande. Företaget blir en förlängning av företaget och dess medlemmar. 

Familjeföretaget producerar vad som kallas för “socioemotionell inkomst” vilket kan ses som 

en psykisk inkomst som ger icke-ekonomisk nytta för att man identifierar sig med företaget. 

Denna inkomst kan göra att andra saker än vinstmaximering prioriteras, som t.ex fortsatt 

kontroll. (Cannella, et al., 2015) 

  

I ett företag där en familj är ägare prioriteras, enligt idealtypen, framförallt stabilitet och 

överlevnad (Gabrielsson, et al., kommande). Det är även så att ägarfamiljer har en tendens att 

inte ta riskfyllda beslut som kan skapa variation i avkastningen och undviker satsningar som 

kan riskera företagets överlevnad. Detta bland annat eftersom det söker ett stadigt inkomstflöde, 

samt ofta har stora delar av sina tillgångar koncentrerade i företaget. (Le Breton-Miller & 

Miller, 2008) 

  

Flertalet studier som har gjorts tar upp att då ett företag går från en generation till en annan 

minskar deras vilja att ta lån. Detta som en följd av att de blir mindre riskbenägna. Studier har 

visat att en familjeorientering blir viktigare desto fler generationsskiften som sker. 

Familjeorienterade företag har vidare mindre benägenhet att använda sig av externt kapital som 

är riskfyllt. Detta då de kan leda till att familjen tappar kontroll över företaget. Ättlingar som 

tar över familjeföretaget är ofta mindre riskbenägna än sina föräldrar eftersom de bryr sig mer 

om att bevara sitt välstånd istället för att bygga en större rikedom. På grund av detta ser dem 

till att inte ha en för högt belånad kapitalstruktur. Mindre familjeföretags motvilja att använda 

sig av en kapitalstruktur med en hög hävstång har att göra med familjens mål.  
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Detta mål är att ge vidare ett bra skött företag över flera generationer och på detta sätt skydda 

familjens namn samt grundarens verk. Det finns dock även argument som pekar åt motsatt håll. 

Bland annat att familjeföretag har möjlighet att utveckla långsiktiga relationer med till exempel 

banker, vilket kan ge dem bra lånevillkor. Skatter som uppstår vid ett ägarskifte kan också leda 

till att familjens resurser urholkas. Ättlingar som ska ta över familjeföretaget kan behöva låna 

mycket pengar för att kunna köpa företaget, vilket tvingar dem att ta ut pengar från företaget i 

form av lön för att kunna betala av räntor och amortera. För att kunna göra detta kan en större 

lånefinansiering krävas. (Molly, et al., 2010) 

  

Stagnation kan uppstå som en följd av att målen ändras då ett familjeföretag går igenom en 

generationsväxling. Den första generationen är mer affärsorienterad än vad senare generationer 

är. Dessa är generellt mer familjeorienterade. Vidare har företag med en affärsorientering större 

benägenhet att växa. Den entreprenöriella orienteringen minskar och familjeorienteringen har 

en tendens att öka när nya generationer tar över företaget, där stabilitet blir företagets främsta 

drivkraft. (Molly, et al., 2010) Stabilitet kan därför sammanfattas som ett prioriteringsområde 

för familje-ägda SMEs. Ett samband mellan företag som är ägda av en familj och stabilitet bör 

alltså råda. 

  

I idealtypen för ett företag med en familj som ägare kommer styrelsen att anta en rådgivande 

roll (Gabrielsson, et al., kommande). Styrelseledamöter kan involveras i företagens strategi 

genom att bistå VD med råd och stöd, inom ramen för resursberoendeteorin (Zahra & Pearce, 

1989). De kan även förstärka ledningens kompetenser och erfarenheter (Gnan & Zattoni, 2008). 

Vidare kan familjeföretags strävan efter att tillsätta familjemedlemmar i styrelsen och i 

ledningen resultera i att ledningskunskaperna blir bristande (Le Breton-Miller, Miller, 2008). 

Att externa styrelseledamöter antar en rådgivande roll för att väga upp för dessa brister bör 

därmed förefalla naturligt. Lohe och Calabro (2017) intygar detta resonemang då de menar att 

ledningens kompetens är mycket limiterad i familjeföretag, eftersom de ofta inte har någon 

formell utbildning. De menar även att styrelsens rådgivande roll är viktig i familjeföretag 

eftersom de kan bidra med andra synpunkter till styrelsen, som därmed kan överkomma den 

ensidiga familjeattityden. Ett annat argument de anger för vikten av styrelsens roll i 

familjeföretag är att dessa företag är “inåt-fokuserade” och drar sig för att samarbeta med 

konsulter. Detta gör dem mycket beroende av sina egna resurser. 

  

 



 
 

 35 

Även Johannisson och Huse (2000) fann i en empirisk studie stöd för att styrelsen antar en 

rådgivande roll i familjeföretag då de gjorde en djupgående analys. Att agera rådgivande anges 

i denna studie som den primära funktionen för ett familjeföretag med en “paternalistisk” 

ideologi. Gabrielsson et al., (2016) argumenterar också för en värdeskapande roll för styrelsens 

ordförande i familjecentrerade företag. Denna benämns mentor eller supporter i vilken 

ordföranden anses stödja både VD och övriga styrelseledamöter med personliga råd baserade 

på hans eller hennes kunskap och expertis. Det bör alltså finnas ett samband mellan företag med 

en familj som ägare och att styrelsen får en rådgivande roll. 

  

Då många familjeföretag lider av brist på generell kunskap om företagande kan en rådgivande 

styrelse förbättra kvalitén på besluten som tas i företaget. Detta är mest framträdande i de tider 

då företaget har det tuffare finansiellt. Familjeföretag bygger ofta upp ett stort social- och 

överlevnadskapital bland annat, vilket en rådgivande styrelse kan utnyttja på ett stabilt sätt. 

Familjeföretag presterar alltså bättre än icke familjeföretag med hjälp av sitt överlevnadskapital, 

då styrelsen agerar rådgivande under tuffa interna finansiella tider. (Lohe & Calabro, 2017) 

  

Lohe och Calabro (2017) menar även att rådgivning från styrelseledamöter är en aktivitet som 

sker inuti företaget. Rådgivningen är inte heller kopplad till de slutgiltiga beslutsfattandet i 

företaget. Samtidigt har familjeföretag en önskan att behålla bestämmanderätten över strategin 

inom familjen. De vill inte heller att en finansiell kris i företaget ska bli vetskap för allmänheten, 

detta eftersom det kan leda till en minskning av socioemotionell inkomst. En rådgivande 

styrelseroll kan därmed hjälpa företaget att kringgå dessa nackdelar under en intern finansiell 

kris, vilket till exempel en nätverkande styrelseroll inte kan göra. Detta eftersom 

familjeföretagen är rädda att deras rykte ska försämras om nyheten om företagets finansiella 

kris når andra intressenter i samhället. 

  

Sammanfattningsvis hjälper en rådgivande styrelseroll familjeföretag att prestera bättre, i form 

av avkastning på totalt kapital, under tuffa interna finansiella tider (Lohe & Calabro, 2017). 

Med en högre avkastning under tuffare tider blir således avkastningen över tid mer stabil.  

  

Vidare har ledningen i familjeföretag ofta mycket bristande kunskaper om företagande (Lohe 

& Calabro, 2017), samtidigt som ledningens kunskaper påverkar företagens prestation (Öhman 

& Yazdanfar, 2015), i form av t.ex lönsamhet och tillväxt (Segal, et al., 2009).  En faktor som 

påverkar stabiliteten, vilket i detta fall syftar till soliditet, är att företaget gör överskott vilken 

kan återinvesteras (BAS-kontogruppen, 2013).  
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Möjligheterna för att driva företaget på ett stabilt sätt ökar alltså när företagets prestation är bra 

och gör överskott. En rådgivande styrelse kan, som nämnts innan, förstärka ledningens 

kompetenser och erfarenheter (Gnan & Zattoni, 2008) vilket är bristen hos familjeföretag (Lohe 

& Calabro, 2017) och en faktor som alltså påverkar företagets prestation och därmed stabilitet. 

Detta talar för att styrelsens rådgivande roll kan påverka sambandet mellan familje-ägda SMEs 

och stabilitet positivt. 

  

Utefter presenterad teori och de samband som förklarats ovan föreslås modell 3. 

  

 
Modell 3. Familje-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

I motsats till den, utifrån teorin, förväntade styrning i ett familjeägt företag kan det givetvis 

förekomma fall då andra styrelseroller antas. Modell 3 argumenterar för att en rådgivande 

styrelseroll bör leda till ökad stabilitet och långsiktighet i ett familjeföretag. Den hävdar således 

att en sådan kombination (rådgivande styrelse i familjeföretag) är till särskild fördel för 

prestationsmått som mäter stabilitet. 

  

Då styrelsen inte antar en rådgivande roll kan ägarna, alltså familjen, inte erhålla de råd som 

annars väger upp för ledningens bristande kunskaper om företagande som bl.a Lohe och 

Calabro (2017) menar att de har. De går då miste om de stöd de behöver för att bedriva företaget 

på ett stabilt sätt, enligt tidigare argumentation.  
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Den rådgivning som hjälper företaget att uppvisa en högre avkastning under tuffa finansiella 

tider (Lohe & Calabro, 2017), går även förlorad. Vilket i sin tur bör leda till en större variation 

i avkastningen över tid och därmed en lägre stabilitet. 

  

Således kommer styrelsen inte bistå företagets ledning med goda råd och stöd i samma 

utsträckning vilket, i enlighet med resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978) skulle leda 

till en styrning mindre bistådd av essentiella resurser. Mot bakgrund av detta hävdar vi även att 

stabiliteten påverkas negativt i ett familjeägt företag vars styrelse inte antagit en rådgivande 

roll. 

3.11 Samband i grundar-ägda SMEs 
Tidigare förklarades idealtypen grundar-centrerade SMEs. I denna idealtyp är det grundaren till 

företaget som är ägaren. Även i denna idealtyp är det ägarens, alltså grundarens, målsättningar 

och motivationsfaktorer som gör att företaget åtskiljs från andra SMEs (Gabrielsson, et al., 

kommande) 

  

Lappalainen och Niskanen (2012) menar att de företag som ägs av ledningspersoner kommer 

uppvisa en högre lönsamhet men lägre tillväxt. Detta eftersom ägare som också sitter i 

ledningen är risk-aversa och hellre behåller vinsterna än visar upp hög tillväxt. Detta talar emot 

att företag med grundaren som ägare ska prioritera tillväxt, då grundaren också sitter i 

ledningsposition. Det finns dock mycket litteratur som motsäger detta. Nedan följer denna. 

  

Deb och Wiklund (2017) menar att processen då grundaren startar sitt företag utsätter 

företagsgrundaren för uppgifter som kräver risktagande, innovation och att de är proaktiva. 

Detta inpräntas i grundaren. Att företagsgrundare utsätts för osäkra situationer under 

uppstartsfasen gör att de utvecklar en entreprenöriell inställning som innebär större risktagande, 

ökad proaktivitet och en högre innovationsgrad, som blir kvarlevande i organisationen. 

Grundare har även ofta en övertro på sin kunskap och sina personliga egenskaper, samt en hög 

motivation för att lyckas. De sätter därför utmanande mål. Detta kombineras med en hög 

optimism kan göra att de tar riskfyllda strategiska beslut. 

  

Entreprenöriell orientering är enligt (Covin et al, 2006) en form av strategisk inriktning där 

vissa företagsprestationer och ledningsrelaterade preferenser innefattas, dessa preferenser samt 

speciella beteenden uppvisas även hos ledningen.  
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Risktagande, proaktivitet och innovationsgrad är de egenskaper som brukar mätas för att 

bestämma ett företags entreprenöriella orientering (Deb & Wiklund, 2017; Soininen et al, 

2012). Då företagsgrundaren utvecklar en entreprenöriell inställning som innebär att dessa 

egenskaper ökar, kan den entreprenöriella orienteringen hos företagsgrundare antas vara hög. 

  

Detta blir tydligt i Deb och Wiklunds (2017) studie som visar på att den entreprenöriella 

orienteringen är högre i företag som grundaren är VD i. På grund av detta bör även företag som 

ägs av grundaren uppvisa en hög entreprenöriell orientering. Detta som en följd av att grundare 

ser sig själva som bra ledare för företaget (Gabrielsson, et al., kommande), vilket bör resultera 

i att grundar-ägda SMEs ofta drivs av ägaren/grundaren som VD. Generellt drivs även ofta 

SMEs av majoritetsägaren som VD (Gabrielsson, et al., kommande), vilket talar för 

ovanstående resonemang. 

  

I SMEs är ofta kommunikationen väldigt öppen och informell. Beslutsfattandet sker på 

toppnivå i företaget. Ägandet är i sin tur ofta koncentrerat till ett fåtal eller en ensam ägare. 

Relationen mellan företaget och ägaren blir därför mycket närmre i en SME än i större företag. 

(Gabrielsson, et al., kommande) Detta är talande för att grundarens entreprenöriella orientering 

bör påverka företaget, även då den bara är ägare och inte längre VD. Ägaren är det högst 

styrande organet i en SME (Gabrielsson, et al., kommande), vilket innebär att ägaren har sista 

ordet om företagets strategi. Med en öppen kommunikation mellan beslutsfattare och en nära 

relation mellan ägaren och företaget bör detta leda till att grundarens entreprenöriella 

orientering påverkar företagets strategi. En entreprenöriell orientering har i sin tur visat sig ha 

ett starkt positivt samband med tillväxt (Soininen et al., 2012; Covin et al., 2006). 

  

Vidare kan prioriteringarna som egen-grundade företag (enligt Cannella, et al., (2015) företag 

som karaktäriseras av grundaren ensam, utan koppling till dess familj) har, likställas med de 

som den entreprenöriella litteraturen visat, vilket görs av t.ex Le Bretton-Miller och Miller 

(2008). Det den entreprenöriella litteraturen visat är bland annat att entreprenörer gärna 

utvecklar nya produkter, ser nya marknadsmöjligheter och får sina företag att växa (Le Bretton-

Miller & Miller, 2008). 

  

Le Breton-Miller och Miller (2008) menar att företag med en ensam grundare, som kopplas 

samman med entreprenörskap, med större sannolikhet än andra företag kommer att bedriva en 

tillväxtstrategi. De menar att tillväxtstrategier möjliggör att för entreprenörer åstadkomma 

självaktualisering.  
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Då företaget växer, växer även grundarens kapital, status och självtillfredsställelse. 

Entreprenörer är också generellt toleranta mot den osäkerhet som krävs för att kunna följa en 

tillväxt-linje. Jämfört med familjeföretag har även ensam grundade företag större frihet att ta 

riskfyllda beslut, eftersom ledningen i många fall måste förhålla sig till konservativa och 

inflytelserika ägarfamiljer. Sist men inte minst är grundare i en “äventyrsposition” vilket gör 

dem mer riskvilliga. Deras förståelse för de invecklade bitarna i företaget minskar osäkerheten 

vid beslutsfattande, vilket bidrar med självförtroende för att förändra mm. 

  

Johannisson och Huse (2000) finner även att företag med en entreprenöriell ideologi ser 

förmågan att generera pengar för att finansiera expansion som en framgångsfaktor. Detta är i 

linje med vad Gabrielsson, et al., (kommande) anger som indikator för värdeskapande i en 

idealtypisk SME med grundaren som ägare. Utefter ovanstående teoretiska resonemang bör ett 

samband mellan grundar-ägda SMEs och tillväxt föreligga. 

  

Gabrielsson, et al., (kommande) menar att nätverkande är den huvudsakliga rollen som 

styrelsen antar i idealtypen för en SME med grundaren som ägare. De lyfter också att 

resursberoendeteorin på kort sikt argumenterar för att framförallt styrelsen kan bidra till 

minimering av beroende samt möjliggöra anskaffning av resurser. Gabrielsson, et al., 

(kommande) hävdar vidare att det idag finns gott om empiriska bevis för att SMEs kan nyttja 

rekrytering av externa styrelseledamöter som ett verktyg för förvärv av värdefulla resurser till 

företaget. 

  

Hillman och Dalziel (2003) hävdar att resurserna externa relationer och nätverk ingår i listan 

över vad styrelseledamöterna kan bidra med inom ramarna för resursberoendeteorin. Det 

behöver således inte vara konkreta nyckelkomponenter och direkt applicerbara färdigheter utan 

också mer abstrakta resurser som värdefulla relationer med omvärlden. Nätverkande kan 

därmed anses som en viktig roll. Nätverkande styrelser kan bidra med att koppla samman 

företaget med sin omgivning och därmed bidra med flöden av viktiga resurser för fortsatt 

tillväxt och legitimitet. Även Zahra och Pearce (1989) menar att styrelsens roll kan vara att 

länka företaget med externa intressenter. Den nätverkande styrelserollen är speciellt viktig för 

mindre företag, då de har färre resurser och är mer beroende av externa intressenter (Gnan & 

Zattoni, 2008). 
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Vidare hävdar George, et al., (2001) att nätverk är ett viktigt verktyg för entreprenörer när de 

bygger sitt företag samt finner att styrelser i SMEs med en entreprenöriell inriktning med en 

större sannolikhet har en aktiv nätverksstrategi. Även Johannisson och Huse (2000) finner i en 

empirisk studie att företag med entreprenöriell ideologi ser nätverkande är en viktig funktion 

för styrelsen. Det bör alltså finnas ett samband mellan SMEs som ägs av grundaren och att 

styrelsen får en nätverkande roll. 

  

Den nätverkande styrelserollen minimerar gapet mellan organisationen och den externa miljön. 

Detta gör att styrelsen bidrar med stabila in- och utflöden av kritiska resurser för att gynna 

tillväxt. (Gnan & Zattoni, 2008) Dessa resurser kan vara till exempel pengar (BAS-

kontogruppen, 2013), men de kan även tänkas vara värdefulla relationer med omvärlden, vilka 

en nätverkande styrelse kan bidra med (Hillman & Dalziel, 2003). Dessa relationer kan tänkas 

generera nya potentiella kunder och mer effektiva leverantörer vilka genom ökad omsättning 

och eliminering av flaskhalsar underlättar tillväxt. På grund av detta kan en nätverkande 

styrelseroll antas påverka relationen mellan grundar-ägda SMEs och tillväxt positivt. 

  

Baserat på de teoretiska resonemang och samband som presenterats ovan föreslås modell 4.  

 
Modell 4. Grundar-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 
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I motsats till detta förväntade samband i en grundar-ägd SME kan det givetvis förekomma att 

andra styrelseroller antas. Denna modell argumenterar för att en nätverkande styrelseroll bör 

leda till ökad tillväxt i ett grundar-ägd SME. Den hävdar således att en sådan kombination; 

nätverkande styrelseroll i ett grundar-ägd SME, främjar och stärker prestationsmått som berör 

bolagets tillväxt. 

  

Då styrelsen inte antar en nätverkande roll kan ägarna, alltså grundarna i detta fallet, inte erhålla 

det bidrag av nätverkande som enligt bland annat Zahra och Pearce (1989) kan generera 

kontakter med viktiga intressenter. Tillväxt främjas som nämnt enligt (Gnan & Zattoni, 2008) 

av tillgång till resurser utvunna ur den externa miljö företaget verkar i, vilket kan vara dessa 

kontakter (Hillman & Dalziel, 2003). Mot bakgrund av detta antar vi även att tillväxten 

påverkas negativt i en grundar-ägd SME vars styrelse inte antagit en nätverkande roll. 
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4. Empiriskt metod 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis den kvantitativa forskningsmetoden som sedan följs 

upp av tvärsnittsdesign, urval, bortfallsanalys och datainsamling. Därefter följer den 

huvudsakliga enkätstudie vår forskning ämnar utvinna empiriska resultat från, vilken inleds 

med en presentation av vår pilotstudie. Avslutningsvis presenteras en operationalisering och i 

metodens sista del återfinns studiens strävan efter reliabilitet och validitet samt forskningens 

etiska överväganden. 

4.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Vår studie kommer tillämpa en kvantitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2011) menar att 

kvantitativ forskningsmetod kan karaktäriseras som en linjär process med utgångspunkt i teori 

och en fortsättning i empiriska observationer och datainsamling som slutligen mynnar ut i 

konklusioner, vilket är en arbetsgång denna studie följer. Tidigare studier gjorda för samband 

mellan företag, styrelsen och företagsprestation tillämpar i stor utsträckning en kvantitativ 

strategi vilket argumenterar för vårt beslut. Kvantitativ metod är den forskningsstrategi som 

passar vår studie bäst. Nedan presenterade begrepp och dess redogörelser är centrala för 

metoden och tas i större utsträckning i beaktning genomgående vår studie. 

 

Generalisering 

I kvantitativa studier är forskaren ofta intresserad av att kunna redogöra för i vilken utsträckning 

resultaten går att generalisera. Detta innebär att urvalet skulle vara representativt nog för att 

slutsatserna man dragit utifrån undersökningen kan hävdas gälla även för andra grupper, 

individer och situationer än dem som faktiskt undersökts. För att resultaten man får fram inte 

ska vara unika för den specifika grupp undersökningen riktar sig till, handlar generalisering om 

att vaska fram ett så representativt urval som möjligt. (Bryman & Bell, 2011) För vår studie tas 

generalisering i beaktning genom ett slumpmässigt urval. Samtliga studerade företag är utvalda 

oberoende specifikation, under förutsättningar att de faller inom ramen för vår definition av 

SME, vilken är ett krav på 250 anställda eller färre. Utifrån detta kan resultaten av studien anses 

representativa och utgöra föremål för generalisering. En bortfallsanalys genomförs även för att 

säkerställa att urvalet är representativt. 
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Replikering 

Resultaten från en undersökning samt forsknings validitet i sin helhet kontrolleras mot 

möjligheterna att upprepa eller reproducera forskning. Bristande objektivitet, förväntningar och 

skevheter forskaren potentiellt belastar undersökningen med, kan skada och vid betydande 

omfattning försumma betydelsen av resultaten forskningen visat. Att vara kapabel till att 

replikera och upprepa experiment blir således en kontroll över den inverkan objektiva faktorer 

kan ha på studiens konklusioner. (Bryman & Bell, 2011) För vår studie tas replikering i 

beaktning genom redogörelse för samtliga metodval. Därutöver återfinns utformning av 

enkätbrev samt enkät och i vilka källor vi manuellt inhämtat arkivdata ifrån. Samtliga variabler 

och valet av dem förklaras och motiveras för att forskningen ska uppnå en så hög grad av 

transparens som möjligt. 

 

Mätning 

Mätning är sammankopplat reliabilitet och validitet, vilket beskrivs i metodens avslutande del 

och är enligt Bryman och Bell (2011) den viktigaste angelägenheten när det rör kvantitativ 

forskning. Forskare med kvantitativa inriktning har enligt författarna starka tendenser att 

intressera sig för just mätning. För vår studie tillämpas mätning då insamlad enkät- och 

arkivdata efter kodning utsätts för korrelation- och regressionsanalyser i SPSS. Dessa 

regressioner, vilka mäter samband mellan utvalda variabler, utgör grunden för de analyser och 

slutsatser som presenteras i uppsatsens avslutande kapitel. 

 

Studiens modell (modell 1) bygger på begrepp såsom ägartyp, styrelseroll och prestation. Dessa 

begrepp är alla nedbrytbara till konkreta underlag för kvantifiering. Bryman och Bell (2011) 

menar att ett begrepp inte kan användas i en kvantitativ forskning om det inte går att mäta. 

Vidare hävdar författarna att en förutsättning för mätning är att begrepp, som utgör 

forskningsobjekt, ska gå att kvantifiera. Av denna anledning och mot bakgrund av studiens 

syfte kvantifieras samtliga begrepp i studiens modell till mätbara variabler. Först när kravet för 

mätning har uppfyllts kan kan ett begrepp anta formen av oberoende eller beroende 

variabel.  (Bryman & Bell, 2011) 

 

Multivariat analys, av Bryman och Bell (2011) beskrivet som analys av tre eller fler variabler, 

är den typen av analys denna studie behöver genomföra för att kunna besvara studiens 

problemformulering. Detta då denna typ av analys bara blir aktuell vid enstaka tillfällen två av 

tillfällena är då mellanliggande variabler förekommer, A till B till C samt då en tredje variabel 

är av betydelse. (Bryman & Bell, 2011) 
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Mot bakgrund av detta är studiens modell inte bara lämplig för denna typ av mätning, utan 

kräver multivariata analyser för att fungera som kvalificerat underlag för att besvara 

frågeställningen och uppfylla studiens syfte. 

 

Orsakssamband 

Bryman och Bell (2011) hävdar att kausalitet, eller orsakssamband, har ett förklarande fokus. 

Inom ramen för kvantitativ forskning återfinns intresset sällan i hur något ligger till utan snarare 

varför saker och ting är som det är. Vanligen förekommer begrepp som “beroende” och 

“oberoende” när det kommer till de variabler som ligger till grund för analys, vilket också tyder 

på ett fokus om orsak och verkan. Författarna menar att de forskare som tillämpar 

tvärsnittsdesign, vilket vi i denna studie ämnar göra, ofta försöker utveckla strategi och tekniker 

som möjliggör och underbygger kausala slutsatser.  

 

Denna studies teoretiska modeller argumenterar för samband mellan variabler. Samband mellan 

ägartyp och företagsprestation med styrelsens roll som modererande variabel är vad studien 

ämnar redogöra för. Vi inkluderar beroende och oberoende variabler, där exempelvis styrelsens 

roll också växlar karaktär för respektive analys. 

 

Bryman och Bell (2011) lyfter också att den kvantitativa metoden har utsatts för viss kritik 

genom åren, inte minst från de som förespråkar kvalitativa forskningsmetoder. De kritiserar 

strukturen av kvantitativ metod och bland annat att mät-proceduren är tillgjord och onaturlig 

för högsta möjliga validitet. Kvalitativa forskare menar att kvantitativa bortser en viss 

komplexitet som finns i strukturer, beteende eller andra forskningsbara samhällsfenomen. 

 

Vidare tycks synpunkter om kvantitativ forskningsmetod landa i kritik mot en frånvänd 

verklighetsbild. Författarna Bryman och Bell (2011) lyfter kritik om att kvantitativ forskning 

kan leda till en bild av den sociala verkligheten som statisk, och att denna bild är åtskild från 

de individer som skapat denna verklighet. Detta kan förknippas med och användas som 

argument för den vikt och betydelse det har att i kvantitativ forskning så långt det går, strikt 

förhålla sig till ovan beskrivna begrepp; generalisering, replikering, mätning och 

orsakssamband. Fyra begrepp som alla krävs för lyckad kvantitativ forskning och 

säkerställandet av hög grad validitet. (Bryman & Bell, 2011) 
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4.1.1 Tvärsnittsdesign 
Tidigare forskning som tillämpat tvärsnittsdesign inom detta ämne har, likt vår studie, 

intresserat sig för variation i form av skillnader och likheter, det vill säga samband, mellan 

variabler (t.ex Haailen & Huse, 2005). Variationen uppstår bara om forskaren väljer att studera 

mer än ett fall, ofta många fler än två. På så vis öppnar forskningen upp för möjligheten att mer 

sannolikt påvisa samband mellan de mest intressanta variablerna samt med högre precision 

kunna urskilja distinktioner/skillnader mellan fallen. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Att tillämpa tvärsnittsdesign går i grund och botten ut på att finna olika sambandsmönster. För 

att finna dessa mönster krävs att man granskat två eller fler variabler, vilka är kopplade till en 

större mängd insamlad kvantifierbar data. Karaktäristiskt för tvärsnittsdesign är således att man 

gör undersökningar och observerar för mer än ett fall, vid en och samma tidpunkt. Detta i syfte 

att skapa den uppsättning kvantitativ data, kopplad till utvalda variabler, som krävs för att 

granskning av dessa ska vara möjlig. Förhoppningsvis kan man då också urskilja de 

sambandsmönster forskaren ämnar studera. (Bryman & Bell, 2011) 

Denna procedur och utformning av strategi ligger precis i linje med vad denna forskning ämnar 

tillämpa. 

 

Motsatsen till tvärsnittsdesign är att utforma en longitudinell studie. I denna kontextuella design 

samlas data in från endast en observation vid mer än ett tillfälle. Forskningen görs över tid i 

syfte att kartlägga förändringar. Utformningen ger således kunskaper om det tidsmässiga 

förhållandet mellan variabler, något som kan underlätta möjligheten att dra kausala slutsatser. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Bryman och Bell (2011) menar att vid tvärsnittsdesign och forskning som använder enkäter kan 

det finnas svårigheter att bestämma orsaksriktningen. Detta som en följd av att insamling av 

alla variabler sker vid samma tidpunkt. Det är därför inte möjligt att säkerställa att den 

oberoende variabeln inträffar tidigare än den beroende variabeln. Att tala i termer av beroende 

och oberoende variabler då man använder sig av denna metod kräver därför att man genom teori 

drar slutledningen om vid vilken tidpunkt de olika variablerna agerar.  

 

För denna studie som bygger på att testa modeller innehållande samband, innebär detta att 

teoretiska utgångspunkter kommer att användas för att klargöra vilka variabler som är 

oberoende och beroende. I den teoretiska argumentationen klargörs, utifrån teorin, vilka 

variabler som påverkar varandra.  
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Strategin för denna studie är att analysera ett stort urval data, inhämtat från SMEs vid ett tillfälle 

genom ett frågeformulär i form av en enkät. Datan ska vi sen använda och analysera för att 

utreda sambanden mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation, var på det sistnämnda 

inhämtas manuellt från databasen datastream. 

4.1.2 Motivering till val av enkät 
Ovanstående argumentation gäller lika väl för val av enkät. Bryman och Bell (2011) hävdar att 

enkät som metod för insamling av data kommer med vissa fördelar i jämförelse med 

strukturerade intervjuer. Det är dels billigare rent ekonomiskt att administrera då den tid och 

kostnad som vid intervjuer av geografiskt utspridda respondenter skulle uppstå troligen hade 

uppgått till icke hanterbara nivåer. Det är dels också mer effektivt och kräver mindre tid att 

administrera då det går att nå samtliga respondenter i samma utskick samt att respondenterna 

själva, utan intervjuareffekt, fyller i enkäten och returnerar besvarade frågor. Frågor varierar 

dessutom inte i formulering mellan respondenterna, vilket annars är en risk i intervjusituation. 

En enkät kan dessutom besvaras när respondenten har tid, lust och möjlighet att göra så. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang om tvärsnittsdesign i kombination med de fördelar 

Bryman och Bell (2011) lyfter fram gällande valet av enkät i jämförelse med strukturerade 

intervjuer, har vi valt enkät som primär datainsamlare för ägartyp och styrelseroll. 

4.1.3 Urval 
Vid all datainsamling i en tvärsnittsdesign står forskare inför beslut om urvalets storlek. Bryman 

och Bell (2013) menar att detta beslut inte är lätt att fatta och att det finns vissa parametrar och 

överväganden som har betydelse för beslutsprocessen om urvalets storlek. Författarna skriver 

således att det, ofta till forskarens besvikelse, inte finns några definitiva svar på optimal 

urvalsstorlek. De menar att beslutet om urvalets storlek ofta är en kompromiss av de resurser, 

restriktioner och den kapacitet forskaren besitter. Det kan röra sig om tid, pengar men 

framförallt behovet av precision i undersökningen. 

 

Hair Jr., et al., (2014) tar upp en modell för urvalsstorlek. Med denna kan urvalsstorleken 

bestämmas utefter signifikansnivå, förklaringsgrad (R2) och antalet oberoende variabler. 

Utefter denna modell, då man nöjer sig  med en signifikansnivå på 0,05 nivå, har 21 oberoende 

variabler och eftersträvar en förklaringsgrad på minst 20%, är det lägst accepterade antalet 

respondenter 100 stycken. 
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Vi kommer utgå från detta och eftersträva minst 100 svar. Enkäten skickas ut till 2000 

slumpmässigt utvalda verkställande direktörer för SMEs, vilket således blir urvalets storlek. 

2000 valdes för att denna studies begränsningar inte lämnade utrymme för mer. Detta ansågs 

även tillräckligt i enlighet med tidigare studiers urvalsstorlek, t.ex Ahlberg (2010), som 

skickade till sammanlagt 1822. Information och kontaktuppgifter om de verkställande 

direktörerna som enkäten skickas till hämtas från Bisnode InfoTorg företag. 

 

Mot bakgrund av det syfte vår studie ämnar uppfylla och med hänsyn till vår 

problemformulering har vi valt att endast låta VD:n i de olika företagen besvara vår enkät. Detta 

eftersom företagsledningen, där VD:n är högste chef, är det organ som i störst utsträckning tar 

del av och påverkas i rakt nedstigande led av den roll styrelsen antar. Alternativet som vi ser 

det skulle vara att låta styrelseordförande besvara frågorna. Vid undersökning av styrelsen och 

dess roll finns det anledning att anta att en person i den positionen möjligen kan vara partisk, 

vilket utgör ytterligare ett argument för valet av VDn som respondent. Risken för att samla in 

svar färgade av subjektivitet är något vi gärna undviker. Utöver detta ska risken, för att VD och 

styrelseordförande i SME kan vara samma person, synliggöras. 

 

Vi tror att en VD i en SME utifrån sin position har stor insyn i ägarstrukturen, kan besvara 

frågor om dess eventuella historia samt på ett tillförlitligt sätt besvara frågor om styrelsens roll. 

Att låta VD besvara frågor i en undersökning om styrelseroller ligger även i linje med vad 

tidigare studier har gjort (Haailen & Huse, 2005; George, et al.,, 2001; Brunninge & Nordqvist, 

2004). 

 

Studien kommer att ske på SMEs. Det är därför även dessa företags VD som enkäten kommer 

riktas till, och data hämtas från. Som nämnts tidigare anses ett företag vara en SME då de har 

250 anställda eller färre. Det är därför aktiebolag som faller inom denna ram som kommer 

behandlas i studien. 

4.1.4 Bortfallsanalys 
Enkäten skickades en första gång till 2000 slumpvis utvalda VD:ar. Utav dessa var det ett stort 

antal som inte resulterade i svar. Flertalet anledningar finns för detta. Flertalet VD:ar svarade 

att de inte hade tid att svara på enkäten. Ett antal svarade även att de inte ville delta. 
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Det första utskicket genererade 132 svar. En vecka efter detta skickades en påminnelse ut till 

de VD:ar som inte svarat på enkäten, och inte heller meddelat att de inte vill/har tid att delta. 

Denna påminnelse resulterade i att ytterligare 50 personer svarade på enkäten. Sammanlagt 

efter påminnelsen resulterade detta i 182 svar och en svarsfrekvens på 9,1%. Av de 182 som 

svarade på enkäten föll ett antal bort av olika anledningar. Ett antal svarande var inte VD och 

några företag uppfyllde inte studiens definition för att vara en SME. Ett antal exkluderas även 

eftersom respondenten inte angett vilket företag de representerade, vilket gör att vi inte kan 

säkerställa att företaget är en SME. Slutligen efter dessa exkluderingar återstod 150 svar. 

 

Dessa 150 respondenter svarade inte alla helt fullständigt på enkäten, vilket resulterar i att vi 

har ett antal bortfall i svar. För att säkerställa att vårt urval är representativt gjordes en 

bortfallsanalys. En korrelationsanalys upprättades således med en ny variabel för fullständigt 

respektive ofullständigt deltagande och en variabel som vi har all data för, nämligen antal 

anställda. Signifikans uppnåddes inte, vilket tolkas som att urvalet är representativt. 

4.1.5 Datainsamling 
Genom ovanstående urval ämnar vi samla in data i två former; dels i form av enkätdata via vår 

enkätstudie, vilken berör ägartyp och styrelseroll, och dels i form av arkivdata via manuell 

inhämtning av prestationsmått som nyckeltal och finansiell information om studerade företag. 

Denna data har insamlats för år 2017 eftersom det är det senaste år där data finns för alla företag. 

Ett fåtal har haft data från 2018, men den har inte använts. I de fall data har hämtats för mer än 

ett år, för tillväxtmått exempelvis, har 2017 använts samt så många år bakåt i tiden som angivits 

i variabelbeskrivningen. Denna finansiella information hämtas från databasen Bisnode 

InfoTorg. 

 

I vår enkätstudie har vi valt att exkludera de frågor som rör den arkivdata vi i vår manuella 

datainsamling har möjlighet att själva inhämta. Detta för att uppfylla de fördelar Bryman och 

Bell (2011) belyser när det kommer till att göra enkäten så tät, tidseffektiv och enkel att besvara 

som möjligt. 
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4.1.6 Enkätundersökning 

4.1.6.1 Pilotstudie 

Syftet med en pilotstudie är att kartlägga potentiella brister och felaktigheter samt bekräfta och 

säkerställa kvalité och funktion i sin helhet av en kommande, större och mer omfattande studie. 

Pilotstudien syftar, utöver detta, till att indikera om konstruktionen av enkäten, dess relevans 

och uppbyggnad, på ett korrekt sätt går att förstå och tolka likartat deltagarna emellan. 

Dessutom ger pilotstudien svar på om frågorna är formulerade på ett sätt som gör att tilltänkta 

respondenter i sin position, med sin kunskap och kompetens i beaktning, är kapabla till leverera 

relevanta svar. Mot bakgrund av detta kommer pilotstudien bidra till att designen, 

formuleringar, ordningsföljden och konstruktionen av enkätstudien eventuellt utvecklas och 

omarbetas. Sammanfattningsvis ämnar vi genomföra en pilotstudie för att förhöja graden av 

tillförlitligheten och giltigheten i utfallet. 

 

4.1.6.1.1 Undersökningsmetod och design 

Pilotstudien är av kvantitativ karaktär, eftersom insamlingen av enkätdata genomförts i en 

tvärsnittsdesign vid ett tillfälle från flera olika fall med avsikt att, efter granskning, erhålla 

möjligheten att studera sambandsmönster. Då vår studie intresserar sig för betydelsen av 

styrelsens roll i relationen mellan ägartyp och företagsprestation, samt ämnar studera 

sambanden mellan dessa och flertalet andra variabler, finner vi att både kvantitativ- och 

tvärsnittsdesign som metoder för vår pilotstudie är att föredra. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Enkätfrågorna strukturerades och formulerades i syfte att, så väl som möjligt, rama in de område 

och material som utgör grunden för studiens modell. För att kunna uppnå ovan nämnt syftet 

med pilotstudien, samt utvärdera och senare potentiellt utveckla och reglera vår konstruktion 

av design, formuleringar och ordningsföljd, bifogade vi med enkäten, korta instruktioner för 

respondenterna att ta del av som inledande vägledning. 

 

Kritik mot kvantitativ metod samt alternativa tillvägagångssätt återfinns i avsnitt 4.2.1 

kvantitativ forskningsmetod, längre ner i detta kapitel. 
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4.1.6.1.2 Urval 

Pilotstudien består av enkätsvar från tre olika företag mottagna via mail vilka är, i enlighet med 

intentionen för den huvudsakliga undersökning, besvarade av företagets VD. Respondenterna 

valdes ut av en bekant till oss som själv är VD och som efter att vi delgett honom information 

om studiens syfte och målgrupp kunde anförtro oss med kontaktuppgifter till ytterligare två 

företag inom kategorin SME. Dessa tre respondenter uppfyller således kraven för vad 

pilotstudien ämnar bidra till, nämligen att säkerställa duglighet och funktion av enkätstudien 

som helhet samt få en indikation på uppbyggnad och relevans av sambanden. 

 

4.1.6.1.3 Empiriskt resultat och sammanfattning 

Utfallet från enkätundersökningen i vår pilotstudien resulterade i att vi omformulerade frågor 

som syftar till att utvinna respektive ägartyp. Detta eftersom de svarande visade tendens till att 

ställa kontrollfrågor inför några av de frågor som rör ägartyp. Utvärderingen innebar bland 

annat att vi införde fråga 6 där respondenterna, givet svar nej på frågan innan, fick ange hur 

stort ägarinnehav den största ägaren hade, samt vem denna ägare var. Denna fråga infördes för 

att kunna särskilja investerar-ägda SMEs. 

 

Utöver det utvecklade vi vårt enkätbrev (bilaga) till att med fördel innehålla förväntad svarstid, 

vilken baserades på den genomsnittliga svarstiden de tre respondenterna i pilotstudien 

klockade. Vidare korrigerade vi även strukturen genom att ändra ordningsföljden för frågor om 

företagets namn och organisationsnummer samt respondentens titel. Till exempel valde vi att 

inleda enkäten med tre basfrågor om företaget, istället för att ställa frågorna i den ordning 

studiens modell gestaltar. Detta då vår förhoppning är att inledande basfrågor möjligen kan ge 

ett första intryck och en känsla av att frågorna vidare kan besvaras med lätthet. Pilotstudien gav 

oss en verklighetsförankrad utvärdering av enkätstudien som genererade utveckling och 

förbättring av studiens huvudsakliga enkätundersökning. 

4.1.7 Enkätkonstruktion 
Enkäten är konstruerad med undersökningens syfte samt respondenterna och dess möjligheter 

att svara i åtanke. Enkäten inleds, för maximerad användarvänlighet och enkelhetens skull, med 

3 basfrågor om företaget och respondentens titel. Därefter följer frågor om ägartyp och vilket 

incitament att bidra styrelsemedlemmarna har samt frågor för de kontrollvariabler vi valt att 

inhämta genom enkäten.  
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De sista 15 frågorna utgör underlag för analyser om vilken roll styrelsemedlemmarna antar samt 

i vilken utsträckning de bidrar i olika frågor. För vidare information om design, se enkäten 

bifogad i bilagor. 

 

Denna ordningen är upprättad mot anledning av att frågorna följer en rimlig uppbyggnad för 

läsarens bästa förståelse av sammanhanget. Det föreligger en, för respondenten, jämn belastning 

mellan frågorna och ordningen ligger även i linje med hur vår modell är konstruerad med start 

i ägartyp följt av styrelseroll som vidare manuellt följs upp av företagsprestation. De frågor som 

rör ägartyp faller i rådande ordning då de är formulerade och sammanlänkade på ett sätt som 

gör att de kräver att ligga i anslutning till varandra då svaren bygger på vad respondenten svarat 

på frågan innan. 

 

Bryman och Bell (2011) redogör för ett par tips och fördelaktiga taktiker när det kommer till 

utformning av enkät. De tar bland annat upp att forskaren med fördel utformar enkäten så tunn 

och kort som möjligt. Detta för att mottagaren inte ska avskräckas vid första anblick och därmed 

avstå från enkäten. Som förlängning av detta lyfter författarna också vikten av att potentiellt 

kunna locka mottagaren att svara, genom att upprätta en tydlig presentation. Detta gäller såväl 

instruktioner, frågeformuleringar och svarsalternativ. Här handlar det om att konsekvent jobba 

med layout, typsnitt och stilsorter. Bryman och Bell (2011) delger utöver ovan nämnda fler 

tillvägagångssätt för en hög svarsfrekvens, det rör strukturen, placeringen och designen av 

presenterade svarsalternativ, tydliga instruktioner om hur svarandet ska gå till samt att hålla 

samman fråga och svarsalternativ för ett smidigt genomförande. 

 

Allt detta har vi i vår enkätdesign tagit hänsyn till i största möjliga mån. De flesta moment i 

utformningen av vår enkät har dock skett per automatik då vi använt oss av den elektroniska 

enkät-leverantören SurveyMonkey, vilket är ett internetbaserat verktyg som konstruerar, 

utformar och designar enkätstudier enligt strukturerade och färdiga mallar. Genom 

SurveyMonkey kunde enkätfrågorna delas in i olika sektioner. På vilket sätt respondenten 

skulle kunna svara gick även att välja. T.ex. genom fri textruta, siffra, ifyllningsbar klickruta 

m.m. Anledningen till att SurveyMonkey valdes som enkätleverantör för konstruktion och 

distribution var att tjänsten rekommenderas från olika personer, bland annat handledare. 



 
 

 52 

 

4.2 Operationalisering 
Operationalisering kan beskrivas som en process där begreppen som är av intresse formuleras, 

vilket mynnar ut i ett förfarande som gör att begreppen går att mäta (Bryman & Bell, 2017). 

 

I detta kapitel följer en presentation av hur studiens samtliga variabler översatts och 

kvantifieras. Operationaliseringen bottnar till stor del i tidigare forskning och teori men utgår 

också ifrån de förutsättningarna som råder för en empirisk undersökning av aktuell 

frågeställning. Uppdelningen i detta avsnitt är gjord med beroende, oberoende och 

kontrollvariabler. 

4.2.1 Beroende variabler 

4.3.1.1 Styrelseroller 

Få artiklar som använder sig av data för enkäter för undersökningar om styrelsen har tidigare 

blivit publicerade i de största vetenskapliga journalerna. Detta som en följd av att dessa är 

väldigt få, samtidigt som det är svårt att få in bra data. På grund av detta har “The value creating 

board surveys” utvecklats. Flertalet olika konceptuella och empiriska studier ligger bakom 

utvecklingen av dessa enkäter, och mått som tidigare använts och föreslagits i artiklar 

publicerade i stora journaler används. (Huse, 2009) 

 

En av dessa enkäter från “the value creating board” är SME enkäterna (Huse, 2009). Frågor ur 

denna går att finna i bland annat Haailen och Huse (2005). Därifrån har vi hämtat alla frågor 

som används i denna studie för att undersöka styrelsens roll. Styrelserollerna operationaliseras 

alltså utefter en enkät använd av Haailen och Huse (2005) vilken behandlar styrelserollerna. 

 

Nätverkande 

En nätverkande styrelse anses vara en styrelse som bidrar med nätverkande, lobbying och 

legitimitet vilket genererar kontakter med viktiga intressenter. Data angående den nätverkande 

styrelserollen inhämtas genom frågorna: 

17. Styrelsemedlemmar bidrar med nätverkande som genererar kontakter med viktiga 

intressenter. 

18. … bidrar till lobbying och legitimitet, till exempel, påverkar viktiga intressenter. 

Kodning sker enligt respondentens svar; 1-5. 
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Rådgivande 

En rådgivande styrelse anses vara en styrelse som bidrar med råd i generella ledningsfrågor, i 

legala frågor, finansiella frågor, tekniska frågor samt marknadsfrågor. 

Data angående den rådgivande styrelserollen inhämtas genom frågorna: 

19. … bidrar med råd i generella ledningsfrågor 

20. … .... i legala frågor 

21. … … finansiella frågor 

22. … … tekniska frågor 

23. … … marknadsfrågor 

Kodning sker enligt respondentens svar 1-5. 

 

Övervakande 

En övervakande styrelse anses vara en styrelse som är involverad i uppföljningen och 

kontrolleringen av kostnadsbudget, försäljningsbudget, företagets likviditet, investeringar, 

VD:ns bidragande och beteende, kontrolleringen av produktkvalité, humankapital, finansiell 

avkastning till intressenter samt hållbarhetsarbete. Data angående den rådgivande styrelserollen 

inhämtas genom frågorna: 

24. Styrelsen är involverad i uppföljning och kontroll av kostnadsbudgeten 

25. … … försäljningsbudgeten 

26. … … företagets likviditet 

27. … … investeringar 

28. … … VD:ns bidragande och beteende 

29. … … kontrolleringen av produktkvalité 

30. … … personal 

31. … … finansiell avkastning till aktieägare 

32. … … CSR 

 

Kodning sker enligt respondentens svar; 1-5. 

4.2.1.2 Företagsprestation 

I teorikapitlet presenteras de olika prioriteringar som olika kategorier av SMEs har. I kapitlet 

argumenteras även för att de olika prioriteringarna påverkar företagens prestation. Med 

utgångspunkt i detta har vi valt att kvantifiera och mäta två lönsamhetsmått, två mått för 

stabilitet och överlevnad samt två prestationsmått för tillväxt. 
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4.2.1.3 Tillväxt 

Nettoomsättningstillväxt 

Soininen et al (2012) mäter tillväxt i företag som bland annat föregående års försäljningstillväxt, 

samt snitt-tillväxt senaste fem åren. Detta i en studie som behandlar tillväxt i SMEs. Vi ämnar 

ta efter detta och mäter nettoomsättningstillväxten på samma sätt, mellan 2016-2017 samt 2013-

2017. Nettoomsättningstillväxt mellan 2016-2017 samt data för beräkning mellan 2013-2017 

hämtas från Bisnode InfoTorg. 

 

Förändringen av omsättningen kan definieras som “skillnaden mellan årets och föregående års 

nettoomsättning i procent av föregående års nettoomsättning” (BAS-kontogruppen, s.124, 

2013). 

 

Tillväxt totalt kapital 

Ett annat nyckeltal som undersöker ett företags tillväxt är tillväxt i totalt kapital. Denna kan 

förstås som “skillnaden mellan årets och föregående års balansomslutning i procent av 

föregående års balansomslutning.” (BAS-kontogruppen, s.125, 2013). För beräkning av 

förändring av totalt kapital kommer användas åren mellan 2013-2017, samt 2016-2017. Datan 

för beräkning kommer hämtas från Bisnode InfoTorg. 

 

Med dessa två nyckeltal fångas både tillväxten i försäljning (nettoomsättningstillväxten) samt 

tillväxten av företagets tillgångar (förändring av totalt kapital). 

4.2.1.4 Lönsamhet 

Avkastning på eget kapital 

Pearce (1983), Schmidt (1977) samt Cochran (1985)  använder avkastning på eget kapital som 

lönsamhetsmått vid en undersökningar där företagsprestation är relevant, vilket därmed vi 

också ämnar göra. Return On Equity, eller på svenska; avkastning på eget kapital är ett nyckeltal 

som förklarar vilken vinst verksamheten gjort på eget kapital, med andra ord vilken förräntning 

av det egna kapitalet som skett under året. Nyckeltalet indikerar alltså den avkastning och 

lönsamhet som uppnåtts av ägarnas kapital. Ägarnas insats i företaget i form av kapital utgör 

en risk för ägarna. Ägarna till ett företag måste därför hela tiden göra en bedömning om det är 

värt att låta pengarna ligga kvar i företaget eller om de istället ska investeras i till exempel ett 

annat företag. Det som styr detta är hur avkastningen ser ut på deras insats. Detta mäts genom 

avkastning på eget kapital. (BAS-kontogruppen, 2013) 
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 På grund av detta anses avkastning på eget kapital vara ett lämpligt lönsamhetsmått att använda 

för att finna samband mellan ägare och företagsprestation, eftersom det bör vara ett högt 

prioriterat nyckeltal. Ett alternativt nyckeltal att använda skulle kunna vara avkastning på totalt 

kapital. Nackdelen med det nyckeltalet är att det inte på samma sätt fångar lönsamheten som 

ägare får på sin insats. Avkastning på eget kapital kan beräknas enligt formeln “Nettoresultat 

(resultat efter finansiella poster) / Justerat eget kapital (BAS-kontogruppen, s.23, 2013). 

Avkastning på eget kapital hämtas från Bisnode InfoTorg. 

 

Vinstmarginal 

Pearce (1983) använder även vinstmarginal som lönsamhetsmått, vilket tyder på att detta är ett 

bra mått som kan fånga lönsamheten i ett företag. Nyckeltalet vinstmarginal är ett av dem 

vanligaste för lönsamhet, det anger hur stor andel av nettoomsättningen som efter finansiella 

intäkter resulterar i vinst. Med andra ord hur stort överskottet eller vinsten från varje omsatt 

krona blir. Vinstmarginalen är även ett lämpligt verktyg för att jämföra hur effektivt en 

verksamhet, i jämförelse med liknande företag, bedrivs. Då jämförelsen görs utan hänsyn till 

vilken finansiering företaget har, riktas den till enbart till verksamhetens lönsamhet. (BAS-

kontogruppen, 2013) Vinstmarginal kan beräknas som “rörelseresultat plus finansiella intäkter 

i procent av nettoomsättningen” (BAS-kontogruppen, s.27, 2013). Vinstmarginal hämtas från 

Bisnode InfoTorg. 

4.2.1.5 Stabilitet och överlevnad 

Soliditet 

För att mäta den finansiella hävstången använder Schmidt (1977) “Long term debt ratio”, vilket 

även kan kallas soliditet. Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på lång sikt. Det 

reflekterar hur stor del det egna kapitalet utgör i förhållande till det totala kapitalet. Med andra 

ord är soliditet en indikation på den förmåga företaget besitter att kunna uthärda förluster och 

negativa kassaflöden. (BAS-kontogruppen, 2013) Med ovanstående resonemang i åtanke kan 

soliditet anses vara ett mått på företagets stabilitet och överlevnadsförmåga på lång sikt. 

Soliditet kan beräknas enligt formeln “justerat eget kapital / totala tillgångar” (BAS-

kontogruppen, s.34, 2013). Soliditet hämtas från Bisnode InfoTorg. 

 

Rörelseresultatets standardavvikelse 

Då en stadig inkomstström söks kan variation i avkastningen vara något som undviks (Le-

Breton Miller & Miller, 2008). För att undersöka stabilitet i en SME kan därmed 

rörelseresultatets standardavvikelse mätas.  
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Standardavvikelsen kan ses som ett mått på spridningen av värden. Det ger svar på hur stor 

avvikelsen, genomsnittligt, är från medelvärdet av en grupp data. (Frisk, 2018) 10 års värden 

kommer att användas vid beräkningen. 

4.2.2 Oberoende variabler 

4.2.2.1 Ägartyper 

Ägarna är den starkaste intressenten i ett företag då de har rätten att kontrollera företaget samt 

innehar rätten till företagets vinst (Gabrielsson, et al., kommande). Utefter ägaren kategoriserar 

därför Gabrielsson, et al., (kommande) olika former av SMEs som, på grund av ägaren, visar 

på stora skillnader. 

 

Vi använder oss av deras kategorier, ägartyper, för att kategorisera olika SMEs. Vi tillämpar 

dock egna definitioner för de olika ägartyperna för att på så sätt möjliggöra indelningen utefter 

ägarstruktur. Med detta i åtanke används nedanstående definitioner för de olika kategorierna. 

 

I större företag brukar kontrollerande innehav anges vara 20% (La Porta et al., 1999). I SMEs 

är det dock, mot bakgrund av storleksskillnaden, rimligt att anta att det krävs en större andel för 

att på egen hand kunna kontrollera företaget. Detta till följd av att ägandet är mer koncentrerat 

till ett mindre antal ägare (Gabrielsson, et al., kommande). 

 

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kommer det beslut som får över 50% av rösterna vid 

bolagsstämman att gälla. Vidare gäller istället vid val att den som får flest röster anses som 

vald. På grund av detta kommer en ägare som har mer än 50% av rösterna i ett företag att kunna 

tillsätta styrelsen samt kontrollera företagets strategi och handlingar. 

Med kontrollerande innehav av företagets röster kan ägarens målsättningar och motivationer 

fullt ut införlivas i företaget. Det är dessa som ligger till grund för Gabrielsson, et al., 

(kommande) kategorisering. En röstandel över 50% kan därför anses krävas för att företaget 

ska falla inom en kategori. 

 

Familje-ägda SMEs 

Mot bakgrund av att en solklar majoritet av sveriges alla företag utgörs av SMEs vilket vi 

klargjort tidigare, utgör just familjeföretag en stor del av SMEs. En mer exakt angivelse av hur 

stor del familjeföretag faktiskt utgör beror på hur definitionen av företagsformen ser ut (Brundin 

et al., 2012). 
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Astrachan, et al., (2002) har publicerat en artikel vilken endast tar sikte på problematiken och 

svårigheterna i att definiera ett familjeföretag. Författarna lyfter att Handler (1989) påstod att 

den första och mest uppenbara utmaningen vid undersökningar om familjeföretag är att 

definiera begreppet. Idag, mer än 30 år senare, står det klart att utmaningen kvarstår. Med den 

genomläsning av litteratur vi genomfört att döma, finns det fortfarande ingen allmänt 

accepterad och för forskningen vedertagen definition av familjeföretag. Det går att argumentera 

för detta då all påträffad litteratur redovisar olika definitioner. Nedan återfinns flertalet olika 

definitioner som lyfter olika kriterier för familjeföretag. 

 

Brundin et al. (2012) menar att en relativt snäv definition skulle innebära att ägarfamiljen har 

ägarmajoritet samt att minst en familjemedlem är delaktig och aktiv i företagets ledning. Utöver 

detta krävs det även att ägarna ska betrakta företaget som ett familjeföretag. Med denna 

utgångspunkt hävdar Brundin et al (2012) att ca 50% av alla svenska företag definieras som 

familjeföretag. 

 

Vidare menar Brundin et al (2012) att hela 75% av alla svenska företag skulle falla under 

definitionen om en mer liberal avgränsning tillämpades. I de fall krävs endast att en familj är 

största ägare och besitter rätten till 20% av kapitalet. Med denna utgångspunkt skulle 

familjeföretagen utgöra 20% av sveriges BNP. 

 

Gabrielsson och Huse (2005) menar att många SMEs helt ägs av en enda familj, kallat 

familjeföretag. Den absolut bredaste definitionen enligt dem kan anses vara då man endast ser 

till faktumet att familjen ska ha kontroll över majoriteten av företagets röster. En annan 

definition som ofta används är att om VDn anser att företaget är ett familjeföretag, så ska 

företaget anses vara ett familjeföretag.  
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Även EU kommissionen har en definition på familjeföretag. Enligt den ska ett företag anses 

vara ett familjeföretag i om: 

 

“i. Majoriteten av företagets rösträtter kontrolleras av de fysiska personer som grundat 

företaget, eller av de fysiska personer som förvärvat företaget, alternativt av de ovanståendes 

make/maka, föräldrar, barn eller barns rakt nedanstående arvingar.  

ii. Rösträtterna kontrolleras direkt eller indirekt.  

iii. Minst en familjemedlem medverkar i företagets styrning.  

iv. Börsnoterade företag uppfyller kriterierna för familjeföretag om de fysiska personer som 

grundat eller förvärvat företaget kontrollerar minst 25 procent av företagets rösträtter, inklusive 

familjer och arvingar, givet iii.” (Andersson, et al., sid. 2-3, 2017) 

 

Denna definition har dock inget krav på generationsväxling, alltså att företaget har gått vidare 

till familjens nästa generation alternativt att intentionen är att den ska göra det. Chua, et al., 

(1999) väljer en definition av familjeföretag där detta generations-kriterium blir mer tydligt. 

 

“The family business is a business governed and/or managed with the intention to shape and 

pursue the vision of the business held by a dominant coalition controlled by members of the 

same family or a small number of families in a manner that is potentially sustainable across 

generations of the family or families.” (Chua, et al., s.25, 1999) 

 

Vi står inför utmaningen att särskilja mellan företag som är grundar-ägda SMEs och familje-

ägda SMEs. Faktumet att företaget gått vidare till familjens nästa generation, kan användas som 

ett kriterium för att särskilja mellan dessa företag. Vi möjliggör då separering mellan företag 

där det är en grundare själv utan dess familj, som driver företaget och ett företag där familjen 

är involverad. 

 

Ett företag anses därför vara en familje-ägd SME i de fall ägarfamiljen, besläktade genom 

blodsband eller ingifte, innehar mer än 50% av företagets röster och då ägandet har gått över 

till nästa generation. 
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Frågorna som kommer behandla familjeägda företag är 4, 5 samt 7.  

 

4. Innehar en fysisk, juridisk ägare eller en ägarfamilj direkt eller indirekt genom till exempel 

holdingbolag, över 50% av företagets röster? 

5. Innehar företagets grundare eller dess familj direkt eller indirekt genom till exempel 

holdingbolag, tillsammans mer än 50% av rösterna i företaget? 

7. Om Ja på fråga 5, har ägarskapet över företaget gått vidare till grundaren/grundarnas nästa 

generation? 

 

Vid svar Ja på fråga 7 kommer SMEn att behandlas som ett familjeföretag. 

Om företaget är en familje-ägd SME kommer det vid kodning få värdet 1, om nej 0. 

 

Grundar-ägda SMEs 

Ett företag anses vara en grundar-ägd SME i de fall grundaren eller grundarna tillsammans är 

majoritetsägare och därmed kontrollerar mer än 50% av rösterna i företaget. Frågorna som 

kommer behandla denna kategoriseringen är, precis som för familje-ägda företag 4, 5 samt 7.  

 

4. Innehar en fysisk, juridisk ägare eller en ägarfamilj direkt eller indirekt genom till exempel 

holdingbolag, över 50% av företagets röster? 

5. Innehar företagets grundare eller dess familj direkt eller indirekt genom till exempel 

holdingbolag, tillsammans mer än 50% av rösterna i företaget? 

7. Om Ja på fråga 5, har ägarskapet över företaget gått vidare till grundaren/grundarnas nästa 

generation? 

 

Vid ja på fråga 4 samt 5 men nej på fråga 7 kommer SMEn att betraktas som en grundar-ägd 

SME. Detta eftersom den då inte uppfyller definitionen av familje-ägd SME, utan istället för en 

grundar-ägd SME. Fråga 7 är den som slutligen kommer avgöra om företaget är en grundar-

ägd SME. Vid svar nej kommer företaget att anses som en grundar-ägd SME. Om företaget är 

en grundar-ägd SME kommer den vid kodning få värdet 1, och om inte 0. 

 

Investerar-ägda SMEs 

Ett företag anses vara en investerar-ägd SME i de fall investerare besitter en kontrollerande 

andel, det vill säga mer än 50% av rösterna. Frågorna 9,10 samt 11 behandlar specifikt 

riskkapitalbolag. Dessa frågor inkluderas för att möjliggöra särskiljning mellan renodlade 

riskkapitalbolag och andra investerare. 
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5. Innehar företagets grundare eller dess familj direkt eller indirekt genom till exempel 

holdingbolag, tillsammans mer än 50% av rösterna i företaget? 

6. Om Nej på fråga 5, hur stort är det största ägarinnehavet och vem innehar det? 

9. Har ett riskkapitalbolag någon gång ägt aktier i företaget? 

10. Om ja på fråga 9, mellan vilka år har riskkapitalbolaget ägt aktier? 

11. Om ja på fråga 9, hur stor andel av företagets aktier äger/ägde riskkapitalbolaget under 

denna tid? 

 

För att ett företag ska identifieras som en investerar-ägd SME ska fråga 5 besvaras nej. Därefter 

kommer respondenten själv att få fylla i hur stort det största ägarinnehavet är och vem som 

innehar det. Utefter detta svar exkluderas SMEs som inte har investerare som ägare, till exempel 

företag vars majoritetsägare är en kommun. De som inte exkluderas kommer att undersökas 

vidare för att granska om dessa kan identifieras som investerar-ägda SMEs. För att de ska göra 

detta ska det på ägarens (koncernmoderns) SNI kod alternativt verksamhetsbeskrivning, tydligt 

framgå att företagets verksamhet utgörs av att köpa, sälja och förädla företag/ företagsandelar 

eller bedriva investeringsverksamhet som till exempel riskkapitalbolag. Koncernstruktur som 

används för att identifiera koncernmodern, SNI kod samt verksamhetsbeskrivning hämtas från 

Bisnode InfoTorg.  

 

Om företaget är en investerar-ägd SME kommer det vid kodning få värdet 1, om nej 0.  

En variabel kommer även skapas för om företaget har riskkapitalbolag-ägare idag. Vid kodning 

i denna variabel får företaget värdet 1 om Ja och 0 om nej. 

4.2.3 Kontrollvariabler 
Det finns fler variabler som möjligtvis kan påverka styrelsens roll än ägartyp. För att modellen 

inte ska bli missvisande krävs ett noggrant urval kontrollvariabler. I undersökningen ämnar 

studien testa relationen mellan ägartyper och styrelsens roll. Kontrollvariabler som kan påverka 

den beroende variabeln styrelseroll krävs därmed.  

 

De kontrollvariabler som kommer användas då styrelsens roll används som beroende variabel 

är företagsstorlek i form av antal anställda, vilken tidigare använts av Lohe och Calabro (2017) 

samt balansomslutning. Styrelsens storlek mäts i form av antal styrelseledamöter, vilken 

använts av bland annat Ahlberg (2010). Bransch kommer att användas, vilket gjort tidigare av 

Minichilli, et al., (2009).  



 
 

 61 

Den ekonomiska situationen i företagen kontrolleras för genom kassalikviditet och soliditet av 

Ahlberg (2010), vi ämnar även kontrollera för balanslikviditet. Vi kontrollerar även för antal 

generationsskiften i enlighet med hur Ahlberg (2010) har gjort. I enlighet med Gnan och Zattoni 

(2008) kontrollerar vi även för VD dualitet. Till sist kontrolleras för antalet styrelsemöten, om 

företagets största ägare har en representant i styrelsen alternativt är styrelseordförande samt 

styrelsens incitament. En kontrollvariabel som använts av Ahlberg (2010) som vi bortser från 

är ägarspridning. Detta då den används som kontrollvariabel mot styrelsens konfliktlösnings-

funktion Ahlberg (2010), vilken vi inte tar i beaktning i denna studie.  

 

Företagsstorlek 

Företagsstorlek är en vanlig kontrollvariabel som kan ha en påverkan på styrelsens roller. 

Företagsstorlek används som kontrollvariabel av bland annat Gnan och Zattoni (2008), Ahlberg 

(2010) samt Lohe och Calabro (2017). Företagsstorlek kommer att inhämtas i form av antal 

anställda vilket används av Lohe och Calabro (2017) och Ahlberg (2010), samt 

balansomslutning. Gnan och Zattoni (2008) använder företagets omsättning som 

kontrollvariabel för att fånga företagsstorlek. 

 

Då vi ämnar mäta omsättning som prestationsmått och därmed som beroende variabel krävs en 

annan variabel för företagsstorlek. Företagets balansomslutning, eller totala tillgångar, är ett bra 

mått som fångar företagets storlek. Datan kommer att inhämtas från Bisnode InfoTorg.  

 

Antal styrelseledamöter 

Styrelsens storlek kan också antas ha en påverkan på styrelsens roll. Ahlberg (2010) använder 

antal ledamöter som kontrollvariabel då bland annat antalet ledamöter kan påverka styrelsens 

kunskap och nätverkstillgång. Även Gnan och Zattoni (2008) samt Lohe och Calabro (2017) 

använder styrelsens storlek i form av antal ledamöter som kontrollvariabel i undersökningar 

som behandlar styrelsen roll. Datan kommer att inhämtas via Bisnode InfoTorg. 

 

Bransch 

Bransch kommer även att användas som kontrollvariabel. Detta då även denna variabel används 

som kontrollvariabel i undersökningar som studerar styrelseroller t.ex av Minichilli, et al., 

(2009). Branschindelningen sker utefter SCB:s standard för näringsgrensindelning (SNI) 2007 

på avdelningsnivå (SCB, 2007). Datan inhämtas från Bisnode InfoTorg. Branschindelning sker 

enligt tabellen nedan. En dummyvariabel för varje bransch kommer att skapas där 1 anges då 

ett företag ingår i en bransch och 0 om den inte ingår. 
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Tabell 2. Branschindelning. (SCB, 2007) 
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Ny braschindelning 

SNI 2007 är en standard upprättad av statistiska centralbyrån som gjorts gällande från och med 

2008 med syfte att kategorisera företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar genom 

femsiffriga, så kallade SNI-koder (SCB, 2007). Den branschindelning SCB föreslår innehåller 

21 olika kategorier. 

 

I processen för datainsamling av just bransch har vi för varje svarande sökt upp den eller de 

SNI-koder bolaget verkar under och utifrån SCBs 21 varianter kategoriserat respondenterna 

under respektive näringsgren. Vad vi dock upptäckte vid en första regressionsanalys av samtlig 

data, inklusive 21 olika variabler för bransch, var att skillnaden mellan R-square och Adjusted 

R-square blev väldigt stor. Vi antog att detta kunde ha att göra med mängden branscher och 

korrigerade detta enligt nedan, vilket resulterade i en mindre differens. 

 

För att åtgärda detta har vi minimerat antalet branscher. Den indelningen vi slutligen har valt 

att använda oss av i denna studie är en avskalad variant av den statistiska centralbyrån lagt fram 

som standard, då vår branschindelning endast innehåller 4 kategorier. Nedan presenteras en 

tabell av den nya indelningen samt hur den genom sammanslagning av tidigare kategorier är 

framtagen. Först och främst är de branscher vilka ingen respondent identifierades med 

uteslutna, i nästa steg fann vi att en klar majoritet tillhörde endast 3 utav dem från början 21 

näringsgrenarna. Utifrån detta var en sammanslagning av de resterande branscher som i stor 

utsträckning kan bete sig likartat nära till hands. 

 

 
Tabell 3. Studiens branschindelning. (Egen branschindelning, baserad på SCB, 2007) 
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Nyckeltal för den ekonomiska situationen 

Styrelsens roll kan förändras beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut i ett företag 

(Ahlberg, 2010). Kassalikviditet samt soliditet används av Ahlberg (2010) som ett mått på detta, 

vilket även vi ämnar göra. Vi ämnar även inhämta information för balanslikviditeten som mått 

för den ekonomiska situationen. Kassalikviditeten kan beräknas enligt formeln 

“(omsättningstillgångar - varulager) / kortfristiga skulder” (BAS-kontogruppen, s.32, 2013). 

Balanslikviditeten kan vidare beräknas som “omsättningstillgångar inklusive lager och 

pågående arbeten m.m. i procent av kortfristiga skulder” (BAS-kontogruppen, s.32, 

2013).  Datan för dessa variabler hämtas genom Bisnode InfoTorg. 

 

Antal generationsskiften 

Ahlberg (2010) använder antal generationsskiften som kontrollvariabel i sin studie som 

behandlar styrelsens roll. Hon menar att varje ny generation i ett familjeföretag bidrar med mer 

erfarenhet. Detta bidragande av erfarenhet har dock en minskande effekt för varje generation. 

Vidare skulle detta innebära att desto fler skiften som har skett i ett familjeföretag, desto mer 

kunskap skulle styrelsen besitta. Detta kan påverka vilken roll styrelsen får. Därmed 

kontrolleras för detta genom fråga 8. 

 

8. Om Ja på fråga 7, hur många generationsskifte har genomförts i företagets historia? 

 

VD Dualitet 

Gnan och Zattoni (2008) har i sin studie visat att VD-dualitet, då styrelseordförande och VD är 

samma person, har en signifikant negativ påverkan för styrelsens roll som rådgivande. Mot 

bakgrund av detta finner vi det relevant att kontrollera för dualitet vilket görs genom fråga 3. 

 

3. Vilken position har du i företaget?     

• VD 

• VD och styrelseledamot 

• VD och styrelseordförande 

• VD och styrelsesuppleant 

• Annan  

Om VD-dualitet föreligger kommer variabeln vid kodning få värdet 1, om inte 0. 
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Antal styrelsemöten 

Hur aktiv styrelsen är kan ha en påverkan på rollen de utför. Det är rimligt att anta att en aktiv 

och engagerad styrelse kommer bidra i större utsträckning, genom någon eller samtliga roller, 

än vad en mindre aktiv styrelse gör. Mot bakgrund av detta väljer vi därför att kontrollera för 

detta genom variabeln antal styrelsemöten. Fråga 16 behandlar detta. 

 

16. Hur många styrelsemöten hålls årligen? 

 

Största ägarens styrelseengagemang 

Ahlberg (2010) kontrollerar för effekten på styrelsens roll då styrelsens ordförande tillhör 

ägarfamiljen. Detta för att se om styrelsens funktioner påverkas av att företagets 

styrelseordförande tillhör ägarfamiljen. Detta kan anpassas till vår studie och våra ägartyper 

och vi förväntar oss att styrelsens roll kan bero på om den största ägaren har en representant, 

eller är styrelseordförande i företaget. Detta kan vara ett mått på hur aktiv företagets ägare är i 

företaget, vilket kan ha en påverkan på styrelsens roll. Vi väljer mot bakgrund av detta att 

kontrollera för detta genom fråga 14 och 15. En separat variabel kommer skapas för om största 

ägaren har en representant i styrelsen, och en variabel för om den största ägarens representant 

är styrelseordförande.  

Kodning sker för båda variblerna enligt Ja=1, nej=0 och vet ej=9.  

 

14. Har den största ägaren någon representant i styrelsen? 

15. Är en representant för den största ägaren styrelseordförande i företaget? 

 

Incitament 

Hillman och Dalziel (2003) menar att styrelsens bidragande med resurser, rådgivning, 

nätverkande och övervakning beror på incitamenten att bidra. De menar att styrelsen som får ta 

del av uppsidan och nedsidan av företagets prestation kommer bidra mer. Därför kommer 

styrelser med ägarandel motiveras att använda sig av de resurser som de kan bidra med för att 

hjälpa företaget. Hillman och Dalziel (2003) använder styrelsens incitament i form av “equity 

compensation” och menar att den kommer ha en positiv påverkan på relationen mellan 

styrelsens kapital och övervakning samt bidragande av resurser. 
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I denna studien kommer istället styrelsens incitament i form av delägande i företaget samt rörlig 

ersättning som beror på företagets prestation att användas. Då incitament bör få en effekt på hur 

styrelsen bidrar till företaget i form av utförande av olika styrelseroller kommer detta användas 

som kontrollvariabel. Vi är medvetna om att argumenten för att använda dessa variabler inte är 

de starkaste. Vi är även medvetna om att styrelsemedlemmarnas incitament till att bidra till 

företaget i form av utförande av styrelserollerna är beroende av hur stor deras kompensation 

eller ägarandel är, vilket inte tas hänsyn till. Vi bortser från detta då vi förväntar oss att 

styrelsemedlemmarna inte vill ange hur stor ersättning de får pga sina uppdrag. Trots detta anser 

vi det värdefullt för vår studie att inkludera dessa variabler i studien, då incitamenten till att 

bidra faktiskt kan ha en påverkan på styrelsens bidragande till företagets prestation. Kodning 

sker enligt Ja=1, nej=0, vet ej=9. Detta sker i en separat variabel för om styrelseledamöterna 

har rörlig ersättning, och en separat variabel för om styrelseledamöterna har en ägarandel. Datan 

för detta kommer att inhämtas genom frågorna: 

 

12. Har styrelseledamöterna eller någon av dem en ägarandel i företaget? 

13. Har styrelseledamöterna eller någon av dem en rörlig ersättning som är beroende av 

företagets prestation? 

 

Vidare ämnar vi att undersöka relationen mellan styrelsens roll och företagsprestation samt 

ägartyp och företagsprestation. Kontrollvariabler som påverkar den beroende variabeln i dessa 

studier, företagsprestation, krävs därmed. Den första är bransch som kan ha en påverkan på 

företagets prestation (Caloghirou et al, 2004). Företagets storlek i form av antal anställda som 

används av bland annat George, et al., (2001), samt balansomslutning. Företagets ålder kommer 

att användas i enlighet med Lohe och Calabro (2017) samt Bennet och Robson (2004). Även 

företagens soliditet kan ha en påverkan på företagets finansiella prestation BAS-kontogruppen 

(2013) och används därför. Bennet och Robson (2004) använder en kontrollvariabler som vi 

bortser ifrån, om företaget är en exporterande organisation. Vi finner ingen relevans i att 

inkludera dessa i vår studie. Exportvariabeln bör fångas upp av bransch och exkluderas därför. 

 

Bransch 

Vissa menar att det är företagsspecifika resurser som påverkar företagets prestation. Andra 

menar att företagsprestation kan bero på strukturella karaktärsdrag som är branschspecifika. 

Exempel på detta kan vara inträdesbarriärer, branschens tillväxt mm. (Caloghirou et al, 2004). 

Bransch kan på detta sätt påverka företagets prestation. 
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Det är därför en variabel som ämnas kontrolleras för i denna studie. Branschindelning och 

kodning kommer ske på samma sätt som beskrivet ovan och inhämtas genom Bisnode InfoTorg. 

Kodning sker enligt tidigare beskrivet. 

 

Företagsstorlek 

Företagets storlek, som antal anställda kan representera, har självklart en påverkan på företagets 

prestation. Antal anställda har använts som kontrollvariabel av tidigare studier som undersökt 

styrelsens roll. Exempel på detta är George, et al., (2001) som undersöker relationen mellan 

styrelsens nätverksstrategi och företagets prestation. Även Bennet och Robson (2004) använder 

antal anställda som kontrollvariabel i sin undersökning om styrelsens egenskapers påverkan på 

dess prestation. Balansomslutning är en annan variabel som fångar företagets storlek, vilket 

tidigare beskrivits. Denna kommer därför också att användas som kontrollvariabel. Datan för 

detta kommer inhämtas genom Bisnode InfoTorg.  

 

Företagets ålder 

Företagets ålder används av Lohe och Calabro (2017) bland annat på grund av att familjeföretag 

tenderar ha ett fokus som sträcker sig över längre tid än andra företag. De menar att på grund 

av detta kan skillnader finnas mellan familje och andra företag, vilket kan kontrolleras för 

genom företagets ålder. De menar även att äldre familjeföretag inte bryr sig lika mycket om 

“socioemotionell inkomst” som yngre företag, vilket gör att familjeföretag kan skilja sig åt 

beroende på företagets ålder. Även Bennet och Robson (2004) använder företagets ålder som 

kontrollvariabel i sin undersökning om styrelsens egenskapers påverkan på dess prestation. 

Data om detta kommer att inhämtas från fråga: 

 

2. När grundades företaget? 

 

Soliditet 

Företagets soliditet har en påverkan på företagets prestation. Med mycket lån blir lönsamheten 

lägre på grund av att företaget får höga kostnader för räntor. Soliditeten påverkar även 

företagets avkastning på eget kapital. (BAS-kontogruppen, 2013) Företagens soliditet hämtas 

från Bisnode InfoTorg. 
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4.3 Reliabilitet och validitet 
I en kvantitativ forskning, där forskaren avser att studera strukturerade observationer, 

mätvärden och kvantifierbar data, är det av intresse att uppfylla en hög grad av tillförlitlighet 

och noggrannhet. Det inte bara kvalitetssäkrar studien utan gör den även användbar som 

underlag eller verktyg för framtida forskning. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Reliabilitet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att resultaten från en undersökning är 

tillförlitliga. Det betyder att utfallet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes med 

samma variabler enligt samma metod på nytt. Alternativet, det vill säga en låg grad av 

reliabilitet, skulle vara att resultaten av en undersökning har påverkats av tillfälliga eller 

slumpmässiga omständigheter och därför inte går att återskapa med en förväntad grad av 

reliabilitet. För att denna studie ska uppnå en så hög grad av reliabilitet som möjligt, tillämpar 

vi en arbetsgång vilken tydligt presenterats i detta kapitel i form av forskningsansats, teoretisk 

och empirisk metod, tvärsnittsdesign samt enkätdesign. 

 

I vår enkätdesign återfinns nämligen frågor gällande styrelsens roll vilka vi har valt att kopiera 

från en studie av Haailen och Huse (2005). Efter granskad översättning från engelska till 

svenska har vi valt att infoga dessa frågor i enkäten. Det går att argumentera för att en rakt av 

kopierad utformning av enkätfrågor skulle kunna smitta vår mätningen med, för oss, okända fel 

och brister som eventuellt uppstod vid första användningstillfället. I motsats till detta hävdar vi, 

genom appliceringen av en redan etablerad, testat och kvalitetssäkrad konstruktion, att 

begreppet reliabilitet och dess innebörd i vår studie stärks ytterligare genom detta utförande. 

 

Ett annat grundläggande begrepp inom forskningsdesign är enligt Bryman och Bell (2013) 

forskningskriterier validitet. Termen förekommer i olika former men innebär i grunden att en 

undersökning mäter va den avser att mäta. Uppnås inte validitet i en undersökning går också 

forskningsresultatet att ifrågasätta. För denna studie innebär validitet att designen av vår enkät 

samt intentionen med dess frågeformuleringar överensstämmer med syftet och studiens 

frågeställning. Det är av yttersta vikt att den utgör möjligheten att samla in de svar och den data 

vi avser analysera föra att besvara vår frågeställning. (Bryman & Bell 2013) 

 

Bryman och Bell (2013) utvecklar vidare sitt resonemang om att reliabilitet och validitet i en 

analytiskt bemärkelse går att skilja åt som två olika säkerhetsmått. De båda begreppen är 

däremot relaterade på så vis att validitet förutsätter reliabilitet. 
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För vår studie innebär detta således att det inte finns något värde i våra slutsatser om utförandet 

inte går att upprepa och nya försök av samma identiska karaktär leder till samma resultat. 

4.4 Etiska överväganden 
Vid all vetenskaplig forskning förutsätts ett etiskt ramverk för hur presentation och 

framställning av insamlade uppgifter och data bör övervägas. Etiska övervägande syftar till att 

skydda de fysiska eller juridiska aktörer som medverkat i undersökningen mot eventuell skada. 

Det kan för forskningen röra sig om intressekonflikter, tillit, falska förespeglingar och intrång 

i privatlivet exempelvis. All potentiell skada för deltagarnas del skulle göra att studien anses 

oacceptabel. Det föreligger således en viss vikt vid säker datahantering och krav på samtycke 

från deltagarna vid publicering och presentation av konfidentiell information. (Bryman & Bell, 

2013) 

 

I vår studie utgör 150 SMEs den grund som analyser, slutsatser och sedermera en presentation 

och publikation, utgår ifrån. Som vi var noga med i vårt enkätbrev i samband med utskicket av 

vår enkät, kommer all insamlad data behandlas strikt konfidentiellt och ingen åtkomst kommer 

delges för individuella svar. Företagen och dess uppgifter behandlas anonymt och i 

konstruerade sammanslagningar genomgående hela uppsatsen samt i redovisning och analys av 

data. Samtycke har således uppnåtts då de svarande godkänt presenterade omständigheter. Vi 

använder inte i något sammanhang individuella företagsnamn och inhämtar endast offentlig 

företagsspecifik information från databasen Bisnode InfoTorg Företag. 

 

Mot bakgrund av detta finner vi inte att det föreligger några som helst etiska bekymmer eller 

tvivelaktigheter för varken samtycke, intrång, konfidentialitet eller falska förespeglingar av 

deltagarna i urvalet. 
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5. Resultat och analys 
Detta kapitel inleds med en en sammanställning av deskriptiv statistik för de variabler som 

behandlas i studien. Följer gör sedan en analys av Cronbach’s alpha. Detta för att utreda hur 

väl våra frågor om de olika styrelserollerna hänger samman, samt vilken grad av validitet de 

uppnår. Sedan presenteras bivariata analyser i form av korrelationsanalys. Efter detta 

presenteras regressionsanalyser uppdelade i olika avsnitt utefter de beroende variabler som 

behandlas i respektive analys. Till sist följer ett diskussionsavsnitt. 

5.1 Deskriptiv statistik 
I tabellen nedan återfinns en sammanställning i form av deskriptiv statistik för alla de 

kvantitativa variabler som återfinns i modeller, bivariata samt multivariata analyser. Uppifrån 

och ner i tabell 4 presenteras statistik för de beroende, oberoende och slutligen 

kontrollvariabler. 

 

Tabellen syftar till att ge en övergripande bild av de variabler och data som utgör grunden för 

kommande regressionsanalyser. Respektive variabel uttrycks i tabellen genom medelvärde, 

standardavvikelse, minimum och maximum. I anslutning till tabell 4 följer tabell 5 med 

deskriptiv statistik för studiens dummyvariabler. Endast de fullständiga svaren har inkluderats 

i presentationen av deskriptiv statistik. Med detta menas att de respondenter som inte svarat på 

en fråga vilket resulterat i ett bortfall i en variabel som används senare i regressionsanalysen 

har exkluderats. Vidare inkluderas endast de variabler som ingår i regressionaanalyserna, 

förutom branschen “tjänster och liknande” som inkluderas. 
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Deskriptiv statistik kvantitativa variabler 

Tabell 4. Deskriptiv statistik kvantitativa variabler. - Avkastning eget kapital, vinstmarginal, 

soliditet, kassalikviditet, nettoomsättningstillväxt 5 år och tillväxt totalt kapital 5 år anges i %. 

Standardavvikelse rörelseresultat anges i TKR. 

 

Deskriptiv statistik dummyvariabler 

 
Tabell 5. Deskriptiv statistik dummyvariabler. 

5.2 Cronbach’s alpha - reliabilitetsanalys 
De frågor vi i vår enkät har lånat från Haailen och Huse (2005) och ställt för att få uppfattning 

om styrelsens olika roller är uppdelade utifrån vilken roll de ämnar undersöka. För att med så 

hög precision som möjligt rama in den roll vi avser studera, samt på ett tillförlitligt sätt försäkra 

oss om att de frågor vi ställt faktiskt mäter det vi avser att mäta har vi genomför ett Cronbach 

Alpha-test. Testet redovisas för varje styrelseroll nedan och är en indikator på hur väl frågorna 

för respektive styrelseroll hänger ihop, dvs hur väl dem mäter respektive styrelseroll. 

  

Avkastning eget kapital 35,26 88,60 -660,36 282,64
Vinstmarginal 5,48 38,32 -377,19 100,26

Soliditet 37,63 19,09 0,46 90,87
Standardavvikelse rörelseresultat 4120,63 6994,66 91,13 71702,96

Nettoomsättningstillväxt 5 år 0,71 1,53 -0,80 14,59
Tillväxt totalt kapital 5 år 0,64 0,96 -0,69 6,77
Övervakande styrelseroll 3,49 0,88 1,00 5,00
Rådgivande styrelseroll 3,26 0,87 1,00 5,00
Nätverkande styrelseroll 3,214 1,17 1,0 5,0

Företagets ålder 38,28 26,57 7 147
Antal anställda 50,21 46,82 1 222
Kassalikviditet 139,39 109,38 24,14 1005,70

Antal styrelseledamöter 5,15 3,28 2 18

Antal styrelsemöten 4,85 2,48 0 20

N=119

MaximumMedelvärde Standardavvikelse Minimum

Antal Antal Ja Frekvens
Grundar-ägd SME 119 30 25%
Familje-ägd SME 119 23 19%
Investerar-ägd SME 119 25 21%
VD dualitet 119 14 12%
Incitament ägare 119 86 72%
Incitament ersättning 119 26 22%
Största ägaren representant i st. 119 116 97%

Tillverkning samt arbete med naturtillgångar 119 46 39%
Bygg 119 15 13%
Handel 119 32 27%
Tjänster och liknande 119 56 47%
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Att utvinna och avläsa ett alpha-värde avgör huruvida frågorna för respektive styrelseroll går 

att slå ihop till en enda variabel i regression- och korrelationsanalyser. Detta innebär att ett 

genomsnitt av de insamlade svaren från respondenterna ersätter de enskilda svaren för 

respektive fråga i analysen av enkätdata.  

  

Pallant (2016) hävdar att alpha-värdet i respektive analys bör överstiga 0.7 för att metoden för 

genomsnitt kan accepteras, vilket våra alpha-värden gör i samtliga fall. Detta säkerställer att de 

frågor vi ställt om styrelsens roll faktiskt mäter de roller de avser mäta på en accepterad nivå. 

På grund av detta har ett genomsnitt räknats ut för varje styrelseroll och tillämpats. 

 

Nätverkande styrelseroll 

 
Tabell 6. Cronbach’s Alpha nätverkande styrelseroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde Standardavvikelse Antal

Styrelsemedlemmar bidrar 
med nätverkande som 
genererar kontakter med 
viktiga intressenter. 3,35 1,191 144
Styrelsemedlemmar bidrar till 
lobbying och legitimitet, till 
exempel påverkar viktiga 
intressenter. 2,99 1,282 144
Cronbach's Alpha=0,808
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Rådgivande styrelseroll 

 
Tabell 7. Cronbach’s Alpha rådgivande styrelseroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde Standardavvikelse Antal

Styrelsemedlemmar bidrar 
med råd i generella 
ledningsfrågor. 3,74 1,134 142

Styrelsemedlemmar bidrar 
med råd i legala frågor. 3,11 1,225 142

Styrelsemedlemmar bidrar 
med råd i finansiella frågor. 3,65 1,192 142

Styrelsemedlemmar bidrar 
med råd i tekniska frågor. 2,56 1,235 142

Styrelsemedlemmar bidrar 
med råd i marknadsfrågor. 3,18 1,083 142
Cronbach's Alpha=0,770
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Övervakande styrelseroll 

 
Tabell 8. Cronbach’s Alpha övervakande styrelseroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde Standardavvikelse Antal
Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
kostnadsbudgeten. 3,76 1,218 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
försäljningsbudgeten. 3,77 1,257 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
företagets likviditet. 3,83 1,259 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
investeringar. 3,99 1,159 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
VD:ns bidrag och beteende. 3,71 1,314 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
produktkvalité 2,65 1,259 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
personal. 2,41 1,145 138

Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
finansiell avkastning till 
aktieägare. 3,93 1,288 138
Styrelsen är involverad i 
uppföljning och kontroll av 
CSR. 2,83 1,206 138
Cronbach's Alpha=0,875
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5.3 Bivariata analyser 
Tabell 9 är en korrelationsanalys för alla de variabler som behandlas i studien.  

 
Tabell 9. Korrelationsanalys. 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

1. Avkastning eget kapital
1

0,128
0,124

0,059
-0,145

-0,075
-0,055

-0,006
-0,005

0,008
0,017

0,074
-0,015

0,008
0,052

0,057
0,086

0,090
-0,031

0,102
0,019

-0,065
-0,172

0,155
0,104

0,049

2. Vinstmarginal
0,128

1
-0,120

0,063
0,067

-,457
**

-0,054
-0,056

-0,061
0,013

-0,126
0,044

-0,118
-,243

**
-,262

**
-0,025

0,101
0,041

0,001
0,135

-,627
**

0,107
0,005

-0,046
0,062

-0,035

3. Soliditet
0,124

-0,120
1

0,152
-,221

*
0,061

0,028
-0,020

0,054
-0,110

0,111
-0,029

,216
*

0,052
0,120

-0,003
0,054

-0,118
0,086

-,217
*

,563
**

0,067
-0,008

-0,153
0,115

-0,055

4. Standardavvikelse rörelseresultat
0,059

0,063
0,152

1
-0,032

0,012
-0,114

-0,068
0,013

-0,130
-0,024

0,003
0,032

-0,136
-0,023

-0,140
,456

**
0,004

0,018
0,022

0,064
,233

*
0,020

0,044
-0,022

-0,004
5. Nettoomsättningstillväxt 5 år

-0,145
0,067

-,221
*

-0,032
1

,321
**

0,129
0,036

0,023
,263

**
-0,064

-0,074
-,184

*-0,080
-0,079

0,171
-0,093

-0,043
0,028

,252
**

-0,138
-0,114

-0,018
0,033

-0,029
0,007

6. Tillväxt totalt kapital 5 år
-0,075

-,457
**

0,061
0,012

,321
**

1
0,042

-0,002
0,030

0,122
0,137

-0,070
-0,092

0,105
,222

*
0,132

0,036
-0,033

-0,012
0,037

,441
**

-0,107
-0,050

-0,059
-0,100

0,068

7. Rådgivande styrelseroll
-0,055

-0,054
0,028

-0,114
0,129

0,042
1

,559
**

,596
**

0,100
0,023

0,126
0,000

-0,067
0,013

0,175
-0,157

0,076
0,001

-0,158
-0,075

-,326
**

-0,008
0,132

,183
*

-,206
*

8. Nätverkande styrelseroll
-0,006

-0,056
-0,020

-0,068
0,036

-0,002
,559

**
1

,562
**

-0,073
-0,078

0,129
-0,086

-0,099
0,003

0,057
-0,007

-0,037
0,006

0,052
-0,033

-0,045
-0,151

0,127
-0,027

0,041

9. Övervakande styrelseroll
-0,005

-0,061
0,054

0,013
0,023

0,030
,596

**
,562

**
1

-0,091
-0,021

0,095
0,067

-0,087
-0,010

-0,099
-0,020

0,078
-0,073

,182
*-0,021

-0,097
-0,038

0,027
0,157

-0,081

10. Grundar-ägd SME
0,008

0,013
-0,110

-0,130
,263

**
0,122

0,100
-0,073

-0,091
1

-,287
**

-,303
**

-,324
**

,201
*

-,280
**

-0,009
-0,070

,199
*

0,095
0,038

-0,057
-,277

**
-0,084

-0,050
-0,011

0,135

11. Familje-ägd SME
0,017

-0,126
0,111

-0,024
-0,064

0,137
0,023

-0,078
-0,021

-,287
**

1
-,250

**
0,117

0,021
,782

**
,212

*
-0,047

0,067
-0,058

-0,124
0,107

-0,106
0,043

0,008
0,137

-0,074

12. Investerar-ägd SME
0,074

0,044
-0,029

0,003
-0,074

-0,070
0,126

0,129
0,095

-,303
**

-,250
**

1
,183

*-0,059
-,190

*
0,095

-0,101
-0,049

-0,049
-0,176

-0,127
-0,148

0,135
0,054

0,062
-,233

*

13. Företagets ålder
-0,015

-0,118
,216

*
0,032

-,184
*

-0,092
0,000

-0,086
0,067

-,324
**

0,117
,183

*
1

-0,027
0,097

-0,126
0,071

0,052
-0,004

-0,132
0,057

0,127
,289

**
-0,111

0,126
-,205

*

14. VD dualitet
0,008

-,243
**

0,052
-0,136

-0,080
0,105

-0,067
-0,099

-0,087
,201

*
0,021

-0,059
-0,027

1
-0,004

-0,002
-,182

*
-0,052

0,058
-0,029

0,162
-,191

*
-0,132

0,020
0,016

,232
*

15. Antal generationsskiften
0,052

-,262
**

0,120
-0,023

-0,079
,222

*
0,013

0,003
-0,010

-,280
**

,782
**

-,190
*

0,097
-0,004

1
,202

*
-0,038

-0,011
-,200

*
-0,035

,233
*

-0,093
0,127

-0,016
0,104

-0,119

16. Incitament ägare
0,057

-0,025
-0,003

-0,140
0,171

0,132
0,175

0,057
-0,099

-0,009
,212

*
0,095

-0,126
-0,002

,202
*

1
-0,063

0,041
0,136

-0,123
-0,028

-,325
**

,239
**

,182
*

-0,081
-,190

*

17. Antal anställda
0,086

0,101
0,054

,456
**

-0,093
0,036

-0,157
-0,007

-0,020
-0,070

-0,047
-0,101

0,071
-,182

*
-0,038

-0,063
1

0,019
-0,113

0,094
-0,068

,329
**

0,054
-0,003

-0,116
0,076

18. Incitament ersättning
0,090

0,041
-0,118

0,004
-0,043

-0,033
0,076

-0,037
0,078

,199
*

0,067
-0,049

0,052
-0,052

-0,011
0,041

0,019
1

0,051
-0,027

-0,104
-0,119

0,060
0,066

-0,076
-0,040

19. Största ägaren representant i st.
-0,031

0,001
0,086

0,018
0,028

-0,012
0,001

0,006
-0,073

0,095
-0,058

-0,049
-0,004

0,058
-,200

*
0,136

-0,113
0,051

1
-0,054

-0,027
0,056

0,019
0,061

0,097
-0,064

20. Antal styrelsemöten
0,102

0,135
-,217

*
0,022

,252
**

0,037
-0,158

0,052
,182

*
0,038

-0,124
-0,176

-0,132
-0,029

-0,035
-0,123

0,094
-0,027

-0,054
1

-,188
*

,206
*

-0,129
-0,088

0,016
,210

*

21. Kassalikviditet
0,019

-,627
**

,563
**

0,064
-0,138

,441
**

-0,075
-0,033

-0,021
-0,057

0,107
-0,127

0,057
0,162

,233
*

-0,028
-0,068

-0,104
-0,027

-,188
*

1
0,081

-,252
**

-0,013
-0,167

,198
*

22. Antal styrelseledamöter
-0,065

0,107
0,067

,233
*

-0,114
-0,107

-,326
**

-0,045
-0,097

-,277
**

-0,106
-0,148

0,127
-,191

*
-0,093

-,325
**

,329
**

-0,119
0,056

,206
*

0,081
1

-0,040
-0,117

-0,142
,190

*

23. Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

-0,172
0,005

-0,008
0,020

-0,018
-0,050

-0,008
-0,151

-0,038
-0,084

0,043
0,135

,289
**-0,132

0,127
,239

**
0,054

0,060
0,019

-0,129
-,252

**
-0,040

1
-0,148

0,018
-,614

**

24. Bygg
0,155

-0,046
-0,153

0,044
0,033

-0,059
0,132

0,127
0,027

-0,050
0,008

0,054
-0,111

0,020
-0,016

,182
*

-0,003
0,066

0,061
-0,088

-0,013
-0,117

-0,148
1

-,228
*

-0,152

25. Handel
0,104

0,062
0,115

-0,022
-0,029

-0,100
,183

*
-0,027

0,157
-0,011

0,137
0,062

0,126
0,016

0,104
-0,081

-0,116
-0,076

0,097
0,016

-0,167
-0,142

0,018
-,228

*
1

-,262
**

26. Tjänster och liknande
0,049

-0,035
-0,055

-0,004
0,007

0,068
-,206

*
0,041

-0,081
0,135

-0,074
-,233

*
-,205

*
,232

*
-0,119

-,190
*

0,076
-0,040

-0,064
,210

*
,198

*
,190

*
-,614

**
-0,152

-,262
**

1

Antal=119

**. Korrelation signifikant på 0.01 nivån (2-tailed).

*. Korrelation signifikant på 0.05 nivån (2-tailed).



 
 

 76 

 

Avkastning på eget kapital 

Ingen av de oberoende variablerna har en signifikant korrelation med avkastning på eget kapital. 

Inte heller någon av kontrollvariablerna har en signifikant korrelation med denna 

beroendevariabel. 

 

Vinstmarginal 

Vinstmarginal har ingen signifikant korrelation med någon av de oberoende variablerna. 

Däremot finns det en del signifikanta korrelationer med kontrollvariablerna. Vinstmarginal har 

en negativ, signifikant korrelation med VD dualitet som uppgår till -0,243. Antal 

generationsskiften är också signifikant och uppgår till -0,262. Även kassalikviditet är 

signifikant och uppgår till -0,627. 

 

Soliditet 

När det kommer till soliditet har den ingen signifikant korrelation med någon av de oberoende 

variablerna. Det finns dock ett antal signifikanta korrelationer med kontrollvariablerna. 

Företagets ålder är signifikanta och uppgår till 0,216. Antal styrelsemöten är signifikant och 

uppgår till -0,217. Vidare är kassalikviditet signifikant och har en korrelation som är 0,563. 

 

Standardavvikelse rörelseresultat 

Standardavvikelse rörelseresultat har ingen signifikant korrelation med någon av de oberoende 

variablerna. Två kontrollvariabler har dock signifikanta korrelationer med denna beroende 

variabel. Antal anställda vilken uppgår till 0,456 samt antal styrelseledamöter som uppgår till 

0,233. 

 

Nettoomsättningstillväxt 5 år 

En oberoende variabel har en positiv, signifikant korrelation med nettoomsättningstillväxt 5 år. 

Denna är grundar-ägd SME, vilken uppgår till 0,263. Detta är ett tecken på att det finns en 

relation mellan dessa variabler, som är i linje med modell 4. Detta kommer följas upp i 

regressionsanalyserna och i diskussionen. Även ett antal kontrollvariabler har signifikanta 

relationer med denna beroende variabel. Företagets ålder har en negativ korrelation som uppgår 

till -0,184. Antal styrelsemöten har en positiv korrelation som uppgår till 0,252.  
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Tillväxt totalt kapital 5 år 

Ingen oberoende variabel har en signifikant korrelation med tillväxt totalt kapital 5 år. När det 

kommer till kontrollvariabler finns det ett antal signifikanta korrelationer. Antal 

generationsskiften har en positiv korrelation som uppgår till 0,222. Kassalikviditet har en 

positiv korrelation som uppgår till 0,441. 

 

Rådgivande styrelseroll 

Den rådgivande styrelserollen har en signifikant korrelation med kontrollvariablerna antal 

styrelseledamöter som uppgår till -0,326, tjänster och liknande som uppgår till -0,206, samt 

handel vilken uppgår till 0,183. 

 

Nätverkande styrelseroll 

Den nätverkande styrelserollen har ingen signifikant relation med någon av de oberoende 

variablerna eller kontrollvariablerna. 

 

Övervakande styrelseroll 

Den övervakande styrelserollen har en positiv korrelation som uppgår till 0,182 med antal 

styrelsemöten.  

 

Övergripande när det kommer till de olika styrelserollerna så har de relativt positivt höga, 

signifikanta korrelationer mellan varandra. Detta är intressant och något som kommer följas 

upp först i regressionsanalysen och sedan i diskussionen. En korrelation som sticker ut mellan 

oberoende variabler och kontrollvariabler är den mellan antal generationsskiften och familje-

ägd SME. Den är 0,782 och signifikant. Detta skulle kunna ställa till med problem med 

multikollinearitet, vilket kommer följas upp i de multivariata analyserna. 

5.4 Multivariata analyser 
I detta avsnitt presenteras resultaten från regressionsanalyserna som gjorts. Även om 

argumentationen i denna uppsats inte sker för ett medierande samband kommer detta ändå att 

testas, då det är möjligt att sådana föreligger. Analyser sker alltså där styrelsens roll testas som 

medierande variabel mellan ägartyp och företagsprestation.  
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Argumentation för en direkt relation mellan styrelsens roll och företagsprestation har inte heller 

skett i större utsträckning. Fokus har legat på styrelserollernas påverkan på relationen mellan 

ägartyp och företagsprestation och alltså en modererande effekt. Den direkta relationen mellan 

dessa variabler kommer ändå att testas. 

 

Inledningsvis testas styrelserollerna mot företagsprestation. Följer gör sedan en analys där även 

ägartyp inkluderas, detta för att se om ett medierande samband kan säkerställas. Följer gör sedan 

analys med interaktionsvariabler för att testa om det går att säkerställa en modererande effekt. 

Även den direkta relationen mellan ägartyp och styrelseroll testas i avsnittet. Antal anställda 

har logaritmerats i regressionsanalysen. Branschen “tillverkning samt arbete med 

naturtillgångar” har använts som referensvariabel, då den förekom flest gånger. Fler 

regressionsanalyser återfinns i bilagor. Bland annat regressionsanalyser med enbart 

kontrollvariabler som oberoende, samt analyser för riskkapitalbolag som oberoende variabel. 

 

Som gränsvärden för signifikans används 0,05 enligt Bryman och Bell (2011). För 

toleransvärde anges 0,4 enligt Allison (1999). I samband med genomförandet av 

regressionsanalyser har anmärkningsvärt hög multikollinearitet upptäckts för variabeln “antal 

generationsskiften”, då toleransen genomgående analyserna var under 0,4. Detta kan vara en 

effekt av att korrelationen mellan familje-ägd SME och antal generationsskiften är för hög. 

Utifrån detta har variabeln “antal generationsskiften” exkluderats i regressionsanalyserna. Ett 

antal andra kontrollvariabler har exkluderats. Detta eftersom flera olika mått inhämtats för att 

mäta samma sak, där den exkluderade variabeln efter test ansetts som den minst lämpade att 

inkludera. De som exkluderats är balansomslutning, balanslikviditet samt största ägaren 

styrelseordförande i företaget. Som beroendevariabler har även nettoomsättningstillväxt 1 år 

samt tillväxt i totalt kapital 1 år exkluderats. Detta eftersom 5 år efter analys ansågs fånga 

tillväxten på ett mer rättvist sätt.   

5.4.1 Prestation 

5.4.1.1 Lönsamhet 

I tabell 10 återfinns regressionsanalyser med kontrollvariabler och styrelseroller som oberoende 

variabler, och lönsamhetsmåtten avkastning på eget kapital och vinstmarginal som beroende 

variabler.  
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Avkastning på eget kapital 

Först kan noteras att den justerade förklaringsgraden för avkastning på eget kapital är 0,034, 

samt att modellen inte är signifikant. Den justerade förklaringsgraden kan jämföras med den 

regression som enbart innehåller kontrollvariabler, vilken uppgår till 0,047. Denna återfinns i 

bilagorna. 

 

Inte någon utav den oberoende variablerna (styrelserollerna) har en signifikant relation till 

avkastning på eget kapital. Detta är i linje med korrelationsanalysen. 

 

Vidare har kontrollvariabeln bygg en positiv, signifikant relation till avkastning på eget kapital. 

Det har även soliditet. Detta är inte i linje med korrelationsanalysen då ingen av dessa variabler 

är signifikanta. Detta skulle kunna vara ett tecken på multikollinearitet. Dock är inget 

toleransvärde under 0,4 och alla variabler anses viktiga för studien. Ingen åtgärd görs därför. 

 

Vinstmarginal 

Först kan noteras att den justerade förklaringsgraden är 0,530 och att modellen är signifikant. 

Den justerade förklaringsgraden kan jämföras med den regression som enbart innehåller 

kontrollvariabler, vilken uppgår till 0,520. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Ingen av de oberoende variablerna (styrelserollerna) har en signifikant relation till 

vinstmarginal. Däremot har ett antal kontrollvariabler det.  

 

Kassalikviditet har ett starkt negativt samband med vinstmarginal, vilket är i linje med 

korrelationsanalysen. Tillverkning samt arbete med naturtillgångar har ett negativt samband 

med vinstmarginal. Detta finner vi inte i korrelationsanalysen. Även soliditet har ett positivt 

samband med vinstmarginal enligt regressionsanalysen, vilket vi inte finner i 

korrelationsanalysen. Detta skulle kunna vara tecken på multikollinearitet. Ingen åtgärd görs då 

inget toleransvärde understiger 0,4 samt att alla variablerna anses tillräckligt viktiga för studien. 
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Vidare var VD-dualitet signifikant i korrelationsanalysen, vilket den inte är i 

regressionsanalysen. Dock är signifikansen nära 0,05. En anledning till denna skillnad kan vara 

att relationen inte är tillräckligt stark för att slå igenom tillsammans med de andra variablerna.  

  

 
Tabell 10. Regression A. 

 

I tabell 11 finns regressionsanalys där även de olika ägartyperna inkluderats.  

 

Avkastning på eget kapital 

Först kan konstateras att den justerade förklaringsgraden är 0,022 och att modellen inte är 

signifikant. Ingen av de oberoende variablerna ägartyp och styrelseroll är signifikant. Vi kan 

inte säkerställa ett medierande samband.  

 

Vidare är kontrollvariabeln bygg nu inte längre signifikant. 

 

Vinstmarginal 

Den justerade förklaringsgraden är 0,527 och modellen är signifikant. Ingen av de oberoende 

variablerna ägartyp och styrelseroll är signifikant. Inget medierande samband kan säkerställas.  

 

För övrigt sker inga förändringar i signifikanser med kontrollvariablerna jämfört med tabell 10. 

  

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 79,782 0,729 23,936 0,057
Nätverkande styrelseroll 8,889 0,027 0,819 0,529 2,667 -0,114 0,174 0,529
Övervakande styrelseroll 12,923 -0,028 0,832 0,450 3,877 -0,011 0,906 0,450
Rådgivande styrelseroll 13,546 -0,139 0,300 0,424 4,064 -0,014 0,881 0,424
Företagets ålder 0,322 0,029 0,769 0,773 0,097 -0,106 0,128 0,773
VD dualitet 25,565 -0,005 0,957 0,871 7,670 -0,120 0,067 0,871
Incitament ägare 19,403 0,100 0,331 0,715 5,821 0,041 0,565 0,715
Incitament ersättning 4,462 0,094 0,303 0,911 1,339 -0,008 0,896 0,911
Största ägaren representant i st. 52,169 -0,074 0,425 0,891 15,651 -0,046 0,474 0,891
Antal styrelsemöten 3,572 0,138 0,178 0,723 1,072 -0,022 0,762 0,723
Kassalikviditet 0,102 -0,069 0,582 0,479 0,030 -0,922 0,000 0,479
Antal styrelseledamöter 2,856 -0,092 0,390 0,670 0,857 0,113 0,130 0,670
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

18,691 -0,193 0,073 0,664 5,608 -0,257 0,001 0,664

Bygg 25,069 0,193 0,049 0,806 7,521 -0,036 0,590 0,806
Handel 19,213 0,150 0,135 0,754 5,764 -0,103 0,142 0,754
Antal anställda 9,384 0,093 0,362 0,727 2,815 0,054 0,446 0,727
Soliditet 0,537 0,242 0,039 0,565 0,161 0,432 0,000 0,565

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Avkastning eget kapital
Justerad förklaringsgrad=0,034
Modellens signifikansnivå=0,219

Beroende variabel=Vinstmarginal
Justerad förklaringsgrad=0,530
Modellens signifikansnivå=0,000
Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå 
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Tabell 11. Regression B. 

 

I tabell 12 har även interaktionsvariabler inkluderats. Dessa är Grundar-ägd SME*nätverkande 

styrelseroll, Investerar-ägd SME*övervakande styrelseroll samt Familje-ägd SME*rådgivande 

styrelseroll. 

 

Avkastning på eget kapital 

Den justerade förklaringsgraden är 0,004 och modellen är inte signifikant. Ingen av de 

oberoende variablerna ägartyp och styrelseroll, eller interakionsvariablerna är signifikanta. Ett 

modererande samband kan inte säkerställas. 

 

Vinstmarginal 

Den justerade förklaringsgraden är 0,521 och modellen är signifikant. Däremot är ingen av de 

oberoende variablerna ägartyp och styrelseroll, eller interaktionsvariablerna signifikanta. Ett 

modererande samband kan inte säkerställas. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 87,498 0,963 26,310 0,076
Grundar-ägd SME 25,559 0,076 0,552 0,507 7,685 -0,006 0,945 0,507
Familje-ägd SME 25,819 0,025 0,830 0,615 7,764 -0,053 0,510 0,615
Investerar-ägd SME 24,985 0,139 0,233 0,617 7,513 0,004 0,956 0,617
Nätverkande styrelseroll 9,493 0,017 0,892 0,521 2,854 -0,121 0,168 0,521
Övervakande styrelseroll 13,950 -0,009 0,949 0,432 4,195 -0,003 0,978 0,432
Rådgivande styrelseroll 14,575 -0,164 0,255 0,401 4,383 -0,026 0,794 0,401
Företagets ålder 0,362 0,019 0,863 0,697 0,109 -0,103 0,174 0,697
VD dualitet 27,226 -0,012 0,901 0,831 8,187 -0,121 0,083 0,831
Incitament ägare 21,981 0,106 0,348 0,647 6,609 0,063 0,421 0,647
Incitament ersättning 5,302 0,117 0,238 0,852 1,594 0,018 0,791 0,852

Största ägaren representant i st. 55,011 -0,070 0,478 0,861 16,541 -0,049 0,469 0,861
Antal styrelsemöten 3,896 0,147 0,179 0,693 1,171 -0,021 0,782 0,693

Kassalikviditet 0,107 -0,051 0,702 0,468 0,032 -0,916 0,000 0,468
Antal styrelseledamöter 3,179 -0,060 0,612 0,592 0,956 0,109 0,186 0,592
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

19,830 -0,212 0,057 0,678 5,963 -0,256 0,001 0,678

Bygg 26,975 0,188 0,067 0,798 8,111 -0,044 0,539 0,798
Handel 21,167 0,155 0,150 0,725 6,365 -0,091 0,223 0,725
Antal anställda 9,978 0,116 0,283 0,717 3,000 0,061 0,412 0,717
Soliditet 0,562 0,242 0,048 0,560 0,169 0,431 0,000 0,560

Modellens signifikansnivå=0,321
Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Avkastning på eget kapital
Justerad förklaringsgrad=0,022

Beroende variabel=Vinstmarginal
Justerad förklaringsgrad=0,527

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå 
Modellens signifikansnivå=0,000
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Tabell 12. Regression C. 

5.4.1.2 Stabilitet 

I tabell 13 finns två regressionsanalyser där stabilitetsmåtten är beroendevariabler, och 

kontrollvariabler och styrelserollerna är oberoende variabler.  

 

Soliditet 

Den justerade förklaringsgraden är 0,360 och modellen är signifikant.  Den justerade 

förklaringsgraden kan jämföras med den regression som enbart innehåller kontrollvariabler, 

vilken uppgår till 0,354. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Ingen av de oberoende variablerna, styrelserollerna, är signifikant.  

 

Däremot finns det en kontrollvariabler som är det. Denna är kassalikviditet och har ett positivt 

samband. Detta är i linje med korrelationsanalysen. Vidare hade företagets ålder och antal 

styrelsemöten signifikanta korrelationer med soliditet i den bivariata analysen. Dessa finner vi 

inte i regressionsanalysen. En anlednings till detta kan vara att relationerna inte är tillräckligt 

starka för att även synas i regressionsanalysen.  

 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 90,573 0,919 27,148 0,078
Grundar-ägd SME 63,404 0,286 0,367 0,084 19,005 -0,070 0,750 0,084
Familje-ägd SME 96,721 0,076 0,860 0,045 28,991 0,104 0,730 0,045
Investerar-ägd SME 93,752 -0,128 0,768 0,045 28,101 -0,312 0,301 0,045
Nätverkande styrelseroll 10,759 0,060 0,673 0,413 3,225 -0,124 0,214 0,413
Övervakande styrelseroll 15,284 -0,047 0,757 0,367 4,581 -0,053 0,614 0,367
Rådgivande styrelseroll 15,538 -0,144 0,348 0,359 4,657 0,008 0,942 0,359
Företagets ålder 0,372 0,016 0,883 0,675 0,111 -0,119 0,127 0,675
VD dualitet 29,418 -0,039 0,715 0,725 8,818 -0,112 0,134 0,725
Incitament ägare 22,526 0,101 0,384 0,628 6,752 0,062 0,437 0,628
Incitament ersättning 5,384 0,127 0,205 0,842 1,614 0,022 0,748 0,842
Största ägaren representant i st. 56,346 -0,063 0,532 0,836 16,889 -0,050 0,473 0,836
Antal styrelsemöten 3,961 0,160 0,151 0,683 1,187 -0,016 0,837 0,683
Kassalikviditet 0,109 -0,039 0,775 0,463 0,033 -0,913 0,000 0,463
Antal styrelseledamöter 3,256 -0,059 0,624 0,576 0,976 0,126 0,134 0,576
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

20,123 -0,217 0,055 0,670 6,032 -0,250 0,002 0,670

Bygg 27,321 0,194 0,062 0,792 8,189 -0,046 0,516 0,792
Handel 21,647 0,147 0,179 0,706 6,488 -0,090 0,238 0,706
Antal anställda 10,149 0,126 0,251 0,706 3,042 0,066 0,386 0,706
Soliditet 0,569 0,243 0,050 0,558 0,170 0,438 0,000 0,558
Grundarexnätverkande 18,287 -0,224 0,463 0,090 5,481 0,061 0,773 0,090
Familjxrådgivande 28,138 -0,045 0,917 0,045 8,434 -0,163 0,588 0,045
Investerarexövervakande 25,336 0,279 0,528 0,043 7,594 0,332 0,280 0,043

Förändring förklaringsgrad=0,610Förändring förklaringsgrad=0,188

Beroende variabel=Avkastning på eget kapital
Justerad förklaringsgrad=0,004
Signifikansnivå=0,447

Beroende variabel=Vinstmarginal
Justerad förklaringsgrad=0,521
Signifikansnivå=0,000
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Standardavvikelse rörelseresultat 

Den justerade förklaringsgraden är 0,117 och modellen är signifikant. Den justerade 

förklaringsgraden kan jämföras med den regression som enbart innehåller kontrollvariabler, 

vilken uppgår till 0,126. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Ingen av de oberoende variablerna, styrelserollerna, är signifikant. 

 

En kontrollvariabel är signifikant, antal anställda. Detta är i linje med korrelationsanalysen. 

Även antal styrelseledamöter är signifikant i korrelationsanalysen, vilket vi inte finner här. Den 

är troligtvis inte tillräckligt stark för att även synas i regressionsanalysen.  

 

 
Tabell 13. Regression D. 

 

I tabell 14 är även ägartyperna inkluderade.  

 

Soliditet 

Den justerade förklaringsgraden är 0,340 och modellen är signifikant. Ingen av de oberoende 

variablerna ägartyp eller styrelseroll är signifikanta. Ett medierande samband kan inte 

fastställas.  

  

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 13,954 0,667 6141,953 0,114
Nätverkande styrelseroll 1,556 -0,013 0,891 0,529 684,339 -0,092 0,423 0,529
Övervakande styrelseroll 2,256 0,086 0,416 0,453 994,900 0,069 0,579 0,450
Rådgivande styrelseroll 2,371 0,016 0,880 0,424 1042,811 -0,037 0,773 0,424
Företagets ålder 0,056 0,108 0,177 0,786 24,818 -0,085 0,371 0,773
VD dualitet 4,474 -0,013 0,863 0,871 1968,102 -0,057 0,521 0,871
Incitament ägare 3,392 0,045 0,587 0,717 1493,757 -0,129 0,190 0,715
Incitament ersättning 0,778 -0,075 0,312 0,919 343,520 -0,012 0,890 0,911
Största ägaren representant i 
st.

9,051 0,106 0,156 0,907 4016,191 0,072 0,417 0,891

Antal styrelsemöten 0,620 -0,118 0,156 0,736 275,013 -0,036 0,716 0,723
Kassalikviditet 0,015 0,612 0,000 0,701 7,823 0,139 0,249 0,479
Antal styrelseledamöter 0,500 0,018 0,831 0,670 219,888 0,076 0,453 0,670
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

3,265 0,062 0,478 0,667 1438,936 0,018 0,859 0,664

Bygg 4,345 -0,117 0,135 0,823 1929,898 0,062 0,502 0,806
Handel 3,307 0,157 0,052 0,780 1479,122 0,050 0,599 0,754
Antal anställda 1,629 0,111 0,179 0,739 722,393 0,400 0,000 0,727
Soliditet 41,372 0,115 0,299 0,565
Beroende variabel=Soliditet
Justerad förklaringsgrad=0,360

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Standardavvikelse 
Justerad förklaringsgrad=0,117
Modellens signifikansnivå=0,015
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Modellens signifikansnivå=0,000
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Standardavvikelse rörelseresultat 

Den justerade förklaringsgraden är 0,105 och modellen är signifikant. Ingen av de oberoende 

variablerna ägartyp eller styrelseroll är signifikanta. Ett medierande samband kan inte 

fastställas. 

 

 
Tabell 14. Regression E. 

 

I tabell 15 återfinns regressionsanalysen med samma interaktionsvariabler som testades mot 

lönsamhetsmåtten. 

 

Soliditet 

Modellen har en justerad förklaringsgrad som uppgår till 0,323 och modellen är signifikant. 

Ingen av de oberoende variablerna ägartyp eller styrelseroll är signifikanta. Detsamma gäller 

interaktionsvariablerna. Ett modererande samband kan därmed inte säkerställas. 

 

Standardavvikelse rörelseresultat 

Modellen har en justerad förklaringsgrad på 0,085 och är inte signifikant. Ingen av de oberoende 

variablerna ägartyp eller styrelseroll är signifikanta. Detsamma gäller interaktionsvariablerna. 

Ett modererande samband kan därmed inte säkerställas. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 15,473 0,667 6693,378 0,073
Grundar-ägd SME 4,523 -0,016 0,879 0,507 1955,171 -0,046 0,707 0,507
Familje-ägd SME 4,570 -0,002 0,986 0,615 1975,119 0,013 0,907 0,615
Investerar-ägd SME 4,422 -0,010 0,916 0,617 1911,306 0,075 0,498 0,617
Nätverkande styrelseroll 1,680 -0,025 0,813 0,521 726,168 -0,132 0,273 0,521
Övervakande styrelseroll 2,463 0,079 0,487 0,434 1067,142 0,103 0,437 0,432
Rådgivande styrelseroll 2,579 0,028 0,811 0,401 1114,977 -0,026 0,852 0,401

Företagets ålder 0,064 0,101 0,259 0,706 27,707 -0,125 0,233 0,697
VD dualitet 4,819 -0,004 0,965 0,831 2082,687 -0,029 0,758 0,831
Incitament ägare 3,887 0,040 0,667 0,648 1681,485 -0,116 0,286 0,647
Incitament ersättning 0,936 -0,063 0,436 0,858 405,556 0,026 0,786 0,852
Största ägaren representant i 
st.

9,653 0,106 0,186 0,876 4208,162 0,081 0,389 0,861

Antal styrelsemöten 0,684 -0,111 0,215 0,704 297,997 0,002 0,984 0,693

Kassalikviditet 0,016 0,614 0,000 0,683 8,202 0,150 0,238 0,468

Antal styrelseledamöter 0,563 0,019 0,843 0,593 243,193 0,096 0,395 0,592
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

3,504 0,054 0,553 0,680 1516,945 0,026 0,807 0,678

Bygg 4,726 -0,119 0,151 0,814 2063,536 0,066 0,497 0,798
Handel 3,683 0,161 0,064 0,750 1619,241 0,026 0,796 0,725
Antal anställda 1,749 0,123 0,163 0,731 763,301 0,417 0,000 0,717
Soliditet 43,004 0,126 0,281 0,560
Beroende variabel=Soliditet

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Justerad förklaringsgrad=0,105
Modellens signifikansnivå=0,042
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Standardavvikelse 

Modellens signifiikansnivå=0,000
Justerad förklaringsgrad=0,340



 
 

 85 

 

 
 

Tabell 15. Regression F. 

5.4.1.3 Tillväxt 

I tabell 16 återfinns regressionsanalyser där tillväxtmåtten, nettoomsättningstillväxt 5 år samt 

tillväxt totalt kapital 5 år, används som beroendevariabler, kontrollvariabler och styrelseroller 

används som oberoende variabler. 

 

Nettoomsättningstillväxt 5 år 

Den justerade förklaringsgraden är 0,110 och modellen är signifikant. Den justerade 

förklaringsgraden kan jämföras med den regression som enbart innehåller kontrollvariabler, 

vilken uppgår till 0,111. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Ingen av de oberoende variablerna, styrelserollerna, är signifikanta. Däremot finns det 

kontrollvariabler som är det.  

 

Antal styrelsemöten har ett positivt signifikant samband, vilket är i linje med 

korrelationsanalysen. Antal anställda har ett signifikant negativt samband.  

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 16,071 0,688 6940,753 0,059
Grundar-ägd SME 11,260 0,005 0,985 0,084 4858,725 0,122 0,688 0,084
Familje-ägd SME 17,149 -0,199 0,577 0,045 7411,863 0,326 0,434 0,045
Investerar-ägd SME 16,646 0,068 0,849 0,045 7184,332 0,115 0,783 0,045
Nätverkande styrelseroll 1,910 -0,032 0,785 0,413 824,510 -0,083 0,545 0,413
Övervakande styrelseroll 2,706 0,097 0,438 0,369 1171,237 0,098 0,500 0,367
Rådgivande styrelseroll 2,759 0,002 0,988 0,359 1190,667 0,008 0,958 0,359
Företagets ålder 0,065 0,111 0,226 0,686 28,470 -0,133 0,216 0,675
VD dualitet 5,224 -0,006 0,949 0,725 2254,353 -0,053 0,610 0,725
Incitament ägare 3,996 0,046 0,632 0,629 1726,195 -0,132 0,236 0,628
Incitament ersättning 0,953 -0,065 0,429 0,848 412,560 0,033 0,732 0,842
Största ägaren representant i 
st.

9,913 0,111 0,176 0,852 4317,871 0,072 0,455 0,836

Antal styrelsemöten 0,698 -0,110 0,229 0,694 303,555 0,003 0,981 0,683

Kassalikviditet 0,016 0,608 0,000 0,667 8,344 0,162 0,213 0,463
Antal styrelseledamöter 0,578 0,010 0,922 0,576 249,473 0,098 0,401 0,576
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

3,568 0,050 0,590 0,672 1542,037 0,024 0,826 0,670

Bygg 4,804 -0,117 0,166 0,808 2093,654 0,069 0,483 0,792
Handel 3,786 0,154 0,085 0,728 1658,846 0,035 0,735 0,706
Antal anställda 1,785 0,124 0,167 0,720 777,692 0,414 0,000 0,706
Soliditet 43,590 0,130 0,271 0,558
Grundarexnätverkande 3,247 -0,017 0,945 0,090 1401,337 -0,181 0,536 0,090
Familjxrådgivande 4,988 0,206 0,564 0,045 2156,237 -0,321 0,441 0,045
Investerarexövervakande 4,498 -0,080 0,827 0,043 1941,515 -0,047 0,912 0,043

Förändring förklaringsgrad=0,442

Beroende variabel=Standardavvikelse 
rörelseresultatJusterad förklaringsgrad=0,085
Modellens signifikansnivå=0,091
Förändring förklaringsgrad=0,254

Beroende variabel=Soliditet
Justerad förklaringsgrad=0,323
Modellens signifikansnivå=0,000
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I korrelationsanalysen fann vi ingen signifikans mellan dessa variabler. Detta skulle kunna vara 

ett tecken på multikollinearitet. Då alla toleransvärden är över 0,4, och alla variabler anses 

viktiga för studien, görs inga åtgärder på grund av detta. I korrelationsanalysen återfanns även 

en signifikant, negativ korrelation mellan företagets ålder och nettoomsättningstillväxt 5 år. 

Denna finner vi inte i regressionsanalysen. En möjlig anledning för detta kan vara att den inte 

är tillräckligt stark för att även vara synlig i regressionsanalysen med flera variabler.  

  

Tillväxt totalt kapital 5 år 

Den justerade förklaringsgraden är 0,226 och modellen är signifikant. Den justerade 

förklaringsgraden kan jämföras med den regression som enbart innehåller kontrollvariabler, 

vilken uppgår till 0,242. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Ingen av de oberoende variablerna, styrelserollerna, är signifikanta.  

 

När det kommer till kontrollvariabler så har kassalikviditet ett positivt, signifikant samband 

med tillväxt totalt kapital 5 år. Detta i linje med korrelationsanalysen. Soliditet har också ett 

signifikant samband med den beroende variabeln. Detta är dock negativt. Detta finner vi inte i 

korrelationsanalysen, vilket skulle kunna vara ett tecken på multikollinearitet. Dock är alla 

toleransvärden över 0,4 och alla variabler anses viktiga för studien. Inga åtgärder tas därför. 

  

 
Tabell 16. Regression G. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 1,331 0,356 0,779 0,343
Nätverkande styrelseroll 0,148 -0,054 0,639 0,529 0,087 -0,035 0,747 0,529
Övervakande styrelseroll 0,216 -0,108 0,385 0,450 0,126 0,013 0,912 0,450

Rådgivande styrelseroll 0,226 0,230 0,075 0,424 0,132 0,116 0,335 0,424
Företagets ålder 0,005 -0,064 0,500 0,773 0,003 -0,069 0,439 0,773
VD dualitet 0,426 -0,130 0,149 0,871 0,250 0,025 0,765 0,871
Incitament ägare 0,324 0,127 0,199 0,715 0,190 0,106 0,251 0,715
Incitament ersättning 0,074 -0,042 0,628 0,911 0,044 -0,014 0,860 0,911
Största ägaren representant i st. 0,870 0,012 0,890 0,891 0,510 0,047 0,570 0,891

Antal styrelsemöten 0,060 0,280 0,005 0,723 0,035 0,126 0,171 0,723
Kassalikviditet 0,002 -0,061 0,615 0,479 0,001 0,706 0,000 0,479
Antal styrelseledamöter 0,048 -0,032 0,757 0,670 0,028 -0,123 0,200 0,670
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,312 -0,023 0,822 0,664 0,183 0,079 0,411 0,664

Bygg 0,418 -0,005 0,961 0,806 0,245 -0,141 0,107 0,806
Handel 0,320 -0,019 0,846 0,754 0,188 0,030 0,740 0,754
Antal anställda 0,157 -0,240 0,016 0,727 0,092 0,087 0,341 0,727
Soliditet 0,009 -0,133 0,234 0,565 0,005 -0,315 0,003 0,565

Justerad förklaringsgrad=0,110
Modellens signifikansnivå=0,019

Beroende variabel=Nettoomsättningstillväxt 5 år Beroende variabel=Tillväxt totalt kapital 5 år
Justerad förklaringsgrad=0,226
Modellens signifikansnivå=0,000

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)Alla toleransvärden är över acceptabel nivå 
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I tabell 17 har även ägartyperna inkluderats. 

 

Nettoomsättningstillväxt 5 år 

Modellen har en justerad förklaringsgrad på 0,151 och är signifikant. Grundar-ägd SME har 

precis som i korrelationsanalysen ett positivt, signifikant samband. Dock kan inget medierande 

samband säkerställas då ingen styrelseroll var signifikant i tabell 16. 

 

Tillväxt totalt kapital 5 år 

Modellen har en justerad förklaringsgrad på 0,239 och är signifikant. Ingen av de oberoende 

variablerna ägartyp och styrelseroll är signifikanta. Inget medierande samband kan säkerställas.  

 

 
Tabell 17. Regression H. 

 

I regressionsanalyserna i tabell 18 har interaktionsvariablerna inkluderats.  

 

Nettoomsättningstillväxt 5 år 

Den justerade förklaringsgraden är 0,136 och modellen är signifikant. Dock är ingen av de 

oberoende variablerna, styrelseroll och ägartyp, samt interaktionsvariablerna signifikanta. Ett 

modererande samband kan därmed inte säkerställas. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 1,409 0,515 0,837 0,165
Grundar-ägd SME 0,412 0,271 0,025 0,507 0,244 0,189 0,095 0,507
Familje-ägd SME 0,416 0,039 0,719 0,615 0,247 0,195 0,059 0,615

Investerar-ägd SME 0,402 0,013 0,906 0,617 0,239 0,127 0,216 0,617
Nätverkande styrelseroll 0,153 -0,051 0,663 0,521 0,091 -0,040 0,721 0,521

Övervakande styrelseroll 0,225 -0,058 0,651 0,432 0,133 0,038 0,753 0,432
Rådgivande styrelseroll 0,235 0,166 0,216 0,401 0,139 0,090 0,480 0,401
Företagets ålder 0,006 0,018 0,863 0,697 0,003 -0,062 0,517 0,697
VD dualitet 0,439 -0,180 0,055 0,831 0,260 0,001 0,988 0,831
Incitament ägare 0,354 0,155 0,142 0,647 0,210 0,071 0,475 0,647
Incitament ersättning 0,085 -0,129 0,161 0,852 0,051 -0,063 0,471 0,852
Största ägaren representant i st. 0,886 -0,006 0,950 0,861 0,526 0,060 0,487 0,861

Antal styrelsemöten 0,063 0,285 0,006 0,693 0,037 0,164 0,090 0,693
Kassalikviditet 0,002 -0,069 0,579 0,468 0,001 0,709 0,000 0,468
Antal styrelseledamöter 0,051 0,020 0,858 0,592 0,030 -0,068 0,516 0,592
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,319 0,004 0,971 0,678 0,190 0,103 0,290 0,678

Bygg 0,434 0,032 0,734 0,798 0,258 -0,115 0,201 0,798
Handel 0,341 -0,061 0,538 0,725 0,202 -0,034 0,721 0,725
Antal anställda 0,161 -0,254 0,012 0,717 0,095 0,087 0,358 0,717
Soliditet 0,009 -0,122 0,280 0,560 0,005 -0,303 0,005 0,560

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå 

Beroende variabel=Nettoomsättningstillväxt 5 

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)
Modellens signifikansnivå=0,009
Justerad förklaringsgrad=0,151

Beroende variabel=Tillväxt totalt kapital 5 år
Justerad förklaringsgrad=0,239
Modellens signifikansnivå=0,000
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Tillväxt totalt kapital 5 år 

Den justerade förklaringsgraden är 0,221 och modellen är signifikant. Dock är ingen av de 

oberoende variablerna, styrelseroll och ägartyp, samt interaktionsvariablerna signifikanta. Ett 

modererande samband kan därmed inte säkerställas. 

 
Tabell 18. Regression I. 

5.4.2 Styrelseroller 

5.4.2.1 Nätverkande styrelseroll 

I tabell 19 återfinns en regressionsanalys där den nätverkande styrelserollen används som 

beroende variabel medans ägartyperna, resterande styrelseroller och kontrollvariabler används 

som oberoende variabler. Modellens justerade förklaringsgrad uppgår till 0,386 och är 

signifikant. Den justerade förklaringsgraden kan jämföras med den regression som inte 

innehåller ägartyperna, vilken uppgår till 0,401. Denna återfinns i bilagorna.  

 

Ingen av de oberoende variablerna, ägartyperna, är signifikanta. Detta i linje med 

korrelationsanalysen. Precis som i korrelationsanalysen återfinns dock positiva, signifikanta 

samband med de andra styrelserollerna.  

 

Ingen av kontrollvariablerna är signifikanta, precis som i korrelationsanalysen. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 1,458 0,385 0,868 0,209
Grundar-ägd SME 1,020 -0,031 0,915 0,084 0,608 0,134 0,631 0,084
Familje-ägd SME 1,557 -0,051 0,900 0,045 0,927 -0,098 0,799 0,045

Investerar-ägd SME 1,509 -0,109 0,787 0,045 0,899 0,174 0,651 0,045

Nätverkande styrelseroll 0,173 -0,113 0,396 0,413 0,103 -0,067 0,595 0,413
Övervakande styrelseroll 0,246 -0,074 0,601 0,367 0,146 0,055 0,680 0,367
Rådgivande styrelseroll 0,250 0,162 0,258 0,359 0,149 0,054 0,688 0,359
Företagets ålder 0,006 0,011 0,918 0,675 0,004 -0,050 0,614 0,675
VD dualitet 0,473 -0,140 0,166 0,725 0,282 0,010 0,920 0,725
Incitament ägare 0,363 0,168 0,121 0,628 0,216 0,083 0,418 0,628
Incitament ersättning 0,087 -0,137 0,143 0,842 0,052 -0,068 0,444 0,842
Största ägaren representant i st. 0,907 -0,005 0,954 0,836 0,540 0,069 0,439 0,836
Antal styrelsemöten 0,064 0,280 0,008 0,683 0,038 0,165 0,096 0,683
Kassalikviditet 0,002 -0,081 0,517 0,463 0,001 0,702 0,000 0,463
Antal styrelseledamöter 0,052 0,034 0,766 0,576 0,031 -0,076 0,478 0,576
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,324 0,015 0,888 0,670 0,193 0,101 0,309 0,670

Bygg 0,440 0,024 0,805 0,792 0,262 -0,115 0,208 0,792
Handel 0,348 -0,061 0,550 0,706 0,207 -0,043 0,660 0,706
Antal anställda 0,163 -0,255 0,014 0,706 0,097 0,090 0,353 0,706
Soliditet 0,009 -0,121 0,293 0,558 0,005 -0,309 0,005 0,558
Grundarexnätverkande 0,294 0,318 0,265 0,090 0,175 0,063 0,814 0,090
Familjxrådgivande 0,453 0,085 0,833 0,045 0,270 0,302 0,431 0,045
Investerarexövervakande 0,408 0,131 0,750 0,043 0,243 -0,045 0,908 0,043

Justerad förklaringsgrad=0,136
Beroende variabel=Tillväxt totalt kapital 5 år

Modellens signifikansnivå=0,001
Förändring förklaringsgrad=0,365

Justerad förklaringsgrad=0,221

Förändring förklaringsgrad=0,296
Modellens signifikansnivå=0,022

Beroende variabel=Nettoomsättningstillväxt 5 år
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Tabell 19. Regression J. 

5.4.2.2 Rådgivande styrelseroll 

I tabell 20 återfinns en regressionsanalys där den rådgivande styrelserollen används som 

beroende variabel. Den justerade förklaringsgraden är 0,528 och modellen är signifikant. Den 

justerade förklaringsgraden kan jämföras med den regression som inte innehåller ägartyperna, 

vilken uppgår till 0,520. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Vi finner här ett signifikant positivt samband mellan den rådgivande styrelserollen och grundar-

ägd SME. Detta finner vi inte i korrelationsanalysen. Multikollinearitet skulle kunna ha en 

inverkan på detta resultat. Dock är alla toleransvärden över 0,4, varför ingen åtgärd görs. Vidare 

är precis som i korrelationsanalysen de övriga styrelserollerna signifikanta och positiva. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,914 0,439
Grundar-ägd SME 0,267 -0,077 0,446 0,510
Familje-ägd SME 0,270 -0,042 0,648 0,616
Investerar-ägd SME 0,261 0,058 0,523 0,619
Övervakande styrelseroll 0,138 0,357 0,001 0,483
Rådgivande styrelseroll 0,143 0,399 0,000 0,457
Företagets ålder 0,004 -0,080 0,355 0,703
VD dualitet 0,285 -0,009 0,911 0,831
Incitament ägare 0,230 0,067 0,450 0,651
Incitament ersättning 0,055 -0,075 0,335 0,860
Största ägaren representant i st. 0,575 0,057 0,465 0,865
Antal styrelsemöten 0,041 0,008 0,927 0,693
Kassalikviditet 0,001 -0,015 0,883 0,468
Soliditet 0,006 -0,023 0,813 0,561
Antal styrelseledamöter 0,033 0,079 0,398 0,597
Tillverkning samt arbete med naturtillgångar 0,205 -0,150 0,084 0,698

Bygg 0,283 -0,013 0,869 0,798
Handel 0,219 -0,134 0,111 0,743
Antal anställda 0,104 0,072 0,395 0,722

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Nätverkande styrelseroll
Justerad förklaringsgrad=0,386
Modellens signifikansnivå=,000b
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När det istället kommer till kontrollvariablerna är antal styrelsemöten signifikant och negativ. 

Detta finner vi inte i korrelationsanalysen, vilket skulle kunna vara ett tecken på 

multikollinearitet. Dock är alla toleransvärden över 0,4, och alla variabler anses viktiga för 

studien. Därför sker inga åtgärder. Vidare har antal styrelseledamöter ett signifikant, negativt, 

samband i korrelationsanalysen men inte i regressionsanalysen. Detsamma gäller handel, fast 

med en positiv korrelation. En möjlig anledning till detta är att dessa relationer inte är tillräckligt 

starka för att även synas i regressionsanalysen. 

 

 
Tabell 20. Regression K. 

5.4.2.3 Övervakande styrelseroll 

I tabell 21 återfinns en regressionsanalys som använder den övervakande styrelserollen som 

beroende variabel. Den justerade förklaringsgraden är 0,491 och modellen är signifikant.  

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,578 0,011
Grundar-ägd SME 0,171 0,185 0,035 0,530
Familje-ägd SME 0,176 0,023 0,777 0,615
Investerar-ägd SME 0,171 0,001 0,992 0,617
Övervakande styrelseroll 0,084 0,450 0,000 0,553
Nätverkande styrelseroll 0,061 0,307 0,000 0,594
Företagets ålder 0,002 0,063 0,402 0,702
VD dualitet 0,185 -0,068 0,328 0,839
Incitament ägare 0,147 0,150 0,054 0,671
Incitament ersättning 0,036 -0,013 0,849 0,853
Största ägaren representant i st. 0,375 -0,032 0,639 0,863
Antal styrelsemöten 0,025 -0,223 0,003 0,759
Kassalikviditet 0,001 -0,091 0,321 0,473
Soliditet 0,004 0,020 0,811 0,561
Antal styrelseledamöter 0,022 -0,098 0,232 0,601
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,135 -0,028 0,712 0,678

Bygg 0,183 0,070 0,321 0,805
Handel 0,143 0,111 0,133 0,741
Antal anställda 0,068 -0,063 0,401 0,722

Justerad förklaringsgrad=0,528
Modellens signifikansnivå=,000b
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Rådgivande styrelseroll
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Den justerade förklaringsgraden kan jämföras med den regression som inte innehåller 

ägartyperna, vilken uppgår till 0,490. Denna återfinns i bilagorna. 

 

Inga signifikanta samband återfinns mellan ägartyperna och den övervakande styrelserollen. De 

oberoende styrelserollerna fortsätter dock vara signifikanta precis som i tidigare analyser som 

använt styrelseroll som beroende variabel. 

 

Antal styrelsemöten är signifikant och positiv. Detta i linje med korrelationsanalysen. Vidare 

är incitament ägare signifikant och negativ. Detta finner vi inte i korrelationsanalysen. Detta 

kan vara ett tecken på multikollinearitet. Alla variabler har en toleransnivå som överstiger 0,4 

och anses viktiga för studien. Därför görs inga åtgärder. 

 

 
Tabell 21. Regression L. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,614 0,070
Grundar-ägd SME 0,180 -0,156 0,087 0,522
Familje-ägd SME 0,184 -0,024 0,778 0,615
Investerar-ägd SME 0,178 -0,005 0,950 0,617
Nätverkande styrelseroll 0,064 0,296 0,001 0,582
Rådgivande styrelseroll 0,092 0,485 0,000 0,513
Företagets ålder 0,003 0,011 0,889 0,697
VD dualitet 0,194 -0,002 0,975 0,831
Incitament ägare 0,152 -0,203 0,011 0,690
Incitament ersättning 0,037 0,107 0,131 0,872
Största ägaren 
representant i st.

0,392 -0,035 0,621 0,863

Antal styrelsemöten 0,026 0,279 0,000 0,792
Kassalikviditet 0,001 0,072 0,451 0,471
Soliditet 0,004 0,061 0,487 0,563
Antal styrelseledamöter 0,023 -0,073 0,388 0,597
Tillverkning samt arbete 
med naturtillgångar

0,140 0,095 0,231 0,687

Bygg 0,192 0,008 0,918 0,798
Handel 0,151 0,060 0,438 0,729
Antal anställda 0,071 -0,025 0,748 0,718

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Justerad förklaringsgrad=0,491
Modellens signifikansnivå=,000b

Beroende variabel=Övervakande styrelseroll
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5.5 Diskussion 
Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagets 

prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i 

SMEs. I detta avsnitt kommer en diskussion att föras där resultaten återkopplas till den 

teoretiska utgångspunkt som studien har, för att utreda möjliga förklaringar till studiens resultat. 

Denna diskussion är inledningsvis indelad i tre avsnitt i enlighet med de ägartyper studiens 

modell innehåller. Sedan följer en mer övergripande diskussion där modell 1 diskuteras och 

andra reflektioner presenteras. De samband vår studie funnit återfinns nedan i tabell 22. 

  

 
Tabell 22 - Sammanfattning av analys. 

5.5.1 Investerar-ägda SMEs 

Enligt Gabrielsson et al., (kommande) kommer ett företag med investerare som ägare prioritera 

lönsamhet. Detta är i linje med Brealey et al., (2014) som anger att en förväntad avkastning är 

själva grundidén för investeringsbeslutet för alla investerare. Denna utgångspunkt tyder på 

samband mellan investerar-ägda SMEs och lönsamhet, vilken enligt  studiens argumentation 

uppnås genom en övervakande styrelseroll. Detta eftersom övervakningen från styrelsen 

kontrollerar för att ledningen inte enbart handlar i egenintresse (Hillman, Dalziel, 2003) enligt 

agent-teoretiska utgångspunkter (Jensen & Meckling, 1976) utan också tillgodoser ägarnas, det 

vill säga investerarnas, intresse. 
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Utifrån detta resonemang och som modell 2 visar, yrkade vi på samband mellan investerar-ägd 

SME och lönsamhet, ett prestationsmått som är framtaget genom nyckeltalen avkastning på 

eget kapital samt vinstmarginal. Vi hävdade också att den övervakande styrelserollen 

hypotetiskt skulle ha påverkan i detta samband. Efter genomförd regressions och 

korrelationsanalys mellan investerar-ägda SMEs och lönsamhet, finner vi ingen signifikans 

variablerna emellan (se tabell 11). Vi finner inte heller några samband då enbart renodlade 

riskkapitalbolag används som oberoende variabel (se tabell 29). Det sistnämnda återfinns i 

bilagor. 

  

I teorikapitlet lyfter vi fram att Lappalainen och Niskanen (2012) argumenterar för att 

riskkapitalbolag ofta investerar i snabbväxande företag, vilket författarna också hävdar innebär 

att dessa företag är mindre lönsamma under denna tillväxtfas. Detta kan vara en av 

förklaringarna till varför inget signifikant samband föreligger mellan investerar-ägd SME och 

lönsamhetsmåtten nämnda ovan. Med andra ord kan förklaringar till utfallet ligga i 

investerarnas intresse av snabb tillväxt, vilket först på sikt potentiellt resulterar i ökad 

lönsamhet. Detta resonemang är dock lätt att ifrågasätta, då denna studie inte heller hittar några 

samband mellan investerar-ägda SMEs, alternativt företag med riskkapitalbolag som ägare, och 

tillväxt (se tabell 17 respektive tabell 29) Trots att studien inte finner dessa samband, går det 

fortfarande inte att helt utesluta de teoretiska resonemang som bland annat Lappalainen och 

Niskanen (2012) för, vilka således fortfarande möjligen kan förklara utfallet. 

  

Lappalainen och Niskanen (2012) diskuterar även att övervakande styrelseledamöter kan 

tillsättas då företaget inte presterar bra och uppvisar låg lönsamhet. Detta betyder att den 

övervakande styrelserollen inte efterfrågas från ägarnas, investerarnas, sida förrän bolaget 

antyder allt svagare prestation i form av minskad lönsamhet. I goda tider kan det rimligen vara 

så att behovet av den övervakande funktionen inte existerar då företaget redan genererar 

förväntad avkastning, vilket trots allt är fundamentalt för investerare (Brealey, et al., 2014). 

Även detta resonemang går att ifrågasätta då det inte återfinns några samband mellan den 

övervakande styrelserollen och lönsamhet i denna studies resultat (se tabell 10), vilket borde 

finnas om övervakande styrelseledamöter tillsätts då lönsamheten är låg. Även här går det dock 

fortfarande inte att utesluta eller, på grunder av studiens resultat, fördöma de argument och 

resonemang som tidigare studier, i detta fall Lappalainen och Niskanen (2012) lyfter fram. 
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En övervakande styrelse har till syfte att sätta den press på ledningen som krävs för att denna 

inte ska agera utifrån det egenintresse som agentteorin lyfter fram (Hillman & Dalziel, 2003), 

utan istället driva företaget i linje med ägarnas intresse. Vid regressionsanalys av vad denna 

styrelseroll har för effekt på relationen mellan investerar-ägd SME och lönsamhet framgår att 

det inte finns något samband (se tabell 12). Detta förefaller sig naturligt då det mellan ägartyp 

och prestationsmått inte heller föreligger något signifikant samband initialt. Det är mot 

bakgrund av detta svårt att diskutera potentiella förklaringar till styrelsens betydelse för ett 

samband som inte existerar. 

  

Enligt Gabrielsson et al., (kommande) kommer styrelsen i en SME ägd av investerare 

huvudsakligen utöva en övervakande roll. Efter genomförd korrelationsanalys och 

regressionsanalys mellan investerar-ägda SMEs och den övervakande styrelserollen kan 

konstateras att denna studie inte tyder på något samband mellan dessa variabler. Varken i 

korrelationsanalysen eller regressionsanalysen finner vi ett signifikant samband mellan 

investerar-ägda SMEs och den övervakande styrelserollen (se tabell 9 samt 21). En fråga man 

kan ställa sig, som skulle kunna förklara det faktum att det inte går att säkerställa något samband 

mellan investerar-ägt SME och övervakande styrelseroll varken i korrelations eller 

regressionsanalys, är om agentteorin verkligen är tillämpbar i tillräcklig utsträckning i SMEs? 

Det är, som argumentation i teorin också hävdar genom Gabrielsson (2003), nämligen kortare 

avstånd mellan ägare och ledning samt mellan ledning och implementering i operativ 

verksamhet i SMEs jämför med i större företag. Detta är också i linje med Gabrielsson, et al. 

(kommande) som menar att konflikten mellan agent och principal i SMEs inte behöver finnas, 

då relationen mellan ägaren och företaget är mycket närmre i SMEs än i större företag. Detta 

kan möjligtvis förklara varför ett investerar-ägd SME inte i tillräcklig utsträckning är i behov 

av den övervakande funktionen, eftersom kontrollen en sådan roll genererar redan återfinns i 

och med närmare förbindelser investerare och ledning emellan. 

5.5.2 Familje-ägda SMEs 
Gabrielsson et al., (kommande) menar att ägarfamiljer söker stabilitet och överlevnad. Molly, 

et al., (2010) menar att familjeföretag blir mindre riskbenägna då företaget går från en 

generation till en annan. Viljan att ta lån minskar, ättlingarna bryr sig mer om att bevara 

välståndet istället för att bygga en större rikedom mm. Le Breton-Miller och Miller (2008) 

menar även att ägarfamiljer inte tar riskfyllda beslut som kan skapa variation i avkastningen, 

samt att ägarfamiljer söker ett stadigt inkomstflöde. Cannella, et al., (2015) menar även att 

“socioemotionell inkomst” gör att vinstmaximering möjligtvis inte prioriteras i dessa företag. 
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På grund av detta formulerades, precis som ses i ovanstående modell, ett samband mellan 

familje-ägda SMEs och stabilitet. Där stabilitet mättes som soliditet samt standardavvikelse i 

rörelseresultat. Korrelationsanalysen samt regressionsanalysen som undersöker sambandet 

mellan dessa variabler kunde inte visa på att detta existerar (se tabell 9 och 14). Flertalet 

anledningar kan ligga bakom detta. Molly, et al., (2010) menar att familjeföretag har möjlighet 

att utveckla långsiktiga relationer med banker. Detta skulle kunna resultera i bra lånevillkor, 

vilket talar för att viljan att ta lån möjligtvis kan öka. Detta skulle få en negativ effekt på 

familjeföretagens soliditet. Lappalainen och Niskanen (2012) menar att företag som ägs av 

personer som också sitter i ledningen bör vara risk-aversiv. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att vi inte finner några samband mellan familje-ägda SMEs och stabilitet, 

eftersom även grundar-ägda SMEs prioriterar detta. Detta går dock att ifrågasätta med denna 

studies resultat som grund, eftersom det inte finns någon relation mellan grundar-ägda SMEs 

och standardavvikelse i rörelseresultat eller soliditet (se tabell 14). Trots att denna studie inte 

finner någon signifikans för dessa samband, är det fortfarande inte en omöjlighet att de 

teoretiska argument och resonemang som återfinns för exempelvis Molly, et al., (2010) samt 

Lappalainen och Niskanen (2012) finner relevans. 

  

Argument för att den rådgivande styrelserollen kan påverka relationen mellan familje-ägda 

SMEs och stabilitet formulerades i den teoretiska referensramen. På grund av att den rådgivande 

styrelserollen hjälper familjeföretag att prestera bättre under tuffa interna finansiella tider (Lohe 

& Calabro, 2017) bör den rådgivande styrelserollen påverka relationen mellan familje-ägda 

SMEs och standardavvikelse i rörelseresultat. Detta samband kunde inte våra statistiska 

analyser visa på (se tabell 15). Då inget samband mellan familje-ägd SME och 

standardavvikelse i rörelseresultat kunde visas på, kunde inte heller den rådgivande 

styrelserollens påverkan på denna relation visas. Detsamma gäller styrelserollens påverkan på 

relationen mellan familje-ägd SME och soliditet. 

  

I denna studie presenterades en argumentation vilken utmynnar i att styrelsen bör få en 

rådgivande roll i familjeföretag. Bland annat grundat på Gabrielsson et al., (kommande) som 

menar att styrelsens roll i företag med en familj som ägare framförallt ger råd. Vidare fann vi i 

korrelations- och regressionsanalyser ingen signifikant relation mellan familje-ägd SME och 

den rådgivande styrelserollen (se tabell 9 samt 20). Flertalet anledningar kan finnas för detta. 

En möjlig anledning är att företaget istället för att ta råd från styrelseledamöter använder sig av 

konsulter. Dessa skulle precis som styrelsen, kunna väga upp för de bristande kunskaper som 

ledningen har.  
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Detta skulle därmed kunna resultera i att styrelsen inte behöver agera rådgivande gentemot 

ledningen. En annan anledning kan vara att rådgivning sker, men inte inom styrelsen. Det kan 

även vara så att ledningen faktiskt inte besitter bristande kunskaper generellt och därmed inte 

behöver råd från styrelsen. Slutligen kan vår relativt restriktiva definition av familjeföretag haft 

effekt på mängden och sortens familjeföretag som medverkat i vår studie, även om 

familjeföretag i jämförelse med de andra ägartyperna är representerade i snarlik omfattning. 

Den i studien gällande definitionen innebär att familjeföretag ska ha genomgått minst ett 

generationsskifte. Denna gränsdragning medför att ett företag hundraprocentigt ägt av en familj 

som ej genomgått ett skifte, trots att intentionen att göra så föreligger, inte i denna studie 

klassificerats som familjeföretag. 

5.5.3 Grundar-ägda SMEs 
På grund av entreprenörers entreprenöriella orientering som har ett starkt positivt samband med 

tillväxt (Soininen et al., 2012; Covin et al., 2006), formulerades i den teoretiska referensramen 

argument för att grundar-ägda SMEs bör ha ett samband med tillväxt. Enligt korrelationsanalys 

samt regressionaanalys visades dessa variabler ha ett signifikant positivt samband mellan 

varandra, då tillväxt mäts som nettoomsättningstillväxt 5 år (se tabell 9 samt 17). I 

regressionsanalysen är signifikansen 0,025 och beta 0,271. När sedan en interaktionsvariabel 

inkluderades, för att undersöka om den nätverkande styrelserollen påverkade denna relation, 

blev varken variablerna grundar-ägd SME, nätverkande styrelseroll eller interaktionsvariabeln 

signifikanta (se tabell 18). Därmed kan inte ett modererande samband säkerställas i denna 

studie. Det verkar vara så att tillväxten möjliggörs av andra faktorer. En förklaring kan vara att 

nätverkande, som ger tillgång till kritiska resurser för tillväxt (Gnan & Zattoni, 2008), kan ske 

utan styrelsens inblandning. Förslagsvis möjligen av ledningen, anställda eller ägaren själv, 

utan styrelsens inblandning. En annan möjlig förklaring är att tillgång till essentiella resurser 

för tillväxt möjliggörs på annat vis än genom nätverkande. 

 

Studien för en argumentation kring ett samband mellan grundar-ägda SMEs och nätverkande 

styrelse. Bland annat eftersom George, et al., (2001) funnit liknande samband samt att 

Gabrielsson et al., (kommande) anger nätverkande som en huvudsaklig styrelseroll i företag 

som ägs av grundaren. I korrelations och regressionsanalysen finner studien att ett samband 

mellan grundar-ägda SMEs och den nätverkande styrelserollen inte kan säkerställas, då det inte 

är signifikant (se tabell 9 samt 19). Dock har grundar-ägda SMEs ett positivt, signifikant 

samband med den rådgivande styrelsen i regressionsanalysen. Signifikansen uppgår till 0,035 

och beta till 0,185 (se tabell 20).  
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En förklaring till detta kan vara att entreprenörer som startar företag inte besitter all den kunskap 

som krävs för att driva företaget framgångsrikt, vilket troligen resulterar i behovet av en mer 

rådgivande styrelse. Att grundar-ägda SMEs har ett samband med den rådgivande styrelsen 

motsäger också litteratur som t.ex. Gabrielsson et al., (kommande) som istället anger den 

nätverkande styrelserollen som den huvudsakliga styrelserollen i SMEs som ägs av grundaren. 

Att denna studie finner att grundar-ägda SMEs har ett samband med en rådgivande roll och inte 

en nätverkande motsäger också andra tidigare studier som t.ex. George, et al., (2001) som finner 

att styrelser i SMEs med en entreprenöriell inriktning med större sannolikhet har en aktiv 

nätverksstrategi.  

 

5.5.4 Övergripande diskussion 

 
Modell 1. Studiens modell. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

Gabrielsson, et al., (kommande) menar att ägarens olika mål och motivationer ligger till grund 

för vilken roll styrelsen huvudsakligen får i en SME. De menar även att olika ägare prioriterar 

olika former av företagsprestation. På grund av detta utvecklades modell 2,3 och 4 i denna 

studie som alla kan sammanfattas i modell 1. Modell 1 utgår från att ägaren till en SME ligger 

till grund för prioriterad prestation samt styrelseroll enligt (Gabrielsson et al., kommande). 

Även att styrelsens roll har en interaktionseffekt på relationen mellan ägaren och prestationen 

föreslås. Dessa interaktionseffekter föreslås genom enskilda argumentationer för respektive 

ägartyp. 
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 Dessa bygger dock alla på att styrelserollernas bidragande till företaget underlättar eller främjar 

framgång i just den form av prestation som en ägartyp prioriterar eller har som prestationsmål.  

 

Efter att korrelationsanalyser samt flertalet regressionsanalyser har genomförts, med tre olika 

ägare som grund, investerare, familj samt grundare, kan antagandet att ägaren ligger till grund 

för prestationen samt styrelsens roll ifrågasättas. Endast i ett fall har ägaren ett samband med 

prestation. Detta samband är mellan grundar-ägda SMEs och tillväxt, vilket återfinns i 

regressionsanalys i tabell 17 samt korrelationsanalys i tabell 9. I övriga fall har inget samband 

kunnat säkerställas mellan ägartyp och prestation. Vidare har endast i ett fall ägartypen haft ett 

samband med en styrelseroll. Detta i regressionsanalysen mellan grundar-ägda SMEs och den 

rådgivande styrelserollen (se tabell 20). I alla andra fall där ägartyper testats mot styrelseroller 

har inget samband kunnat säkerställas. Det skall även nämnas att det samband som enligt denna 

studien finns mellan grundar-ägda SMEs och den rådgivande styrelserollen inte är den som 

genom studiens teoretiska argumentation kunnat härledas. Den teoretiska utgångspunkten var 

istället att en grundar-ägd SME skulle ha ett samband med den nätverkande styrelserollen, då 

t.ex. styrelsen i en SME ägt av grundaren huvudsakligen bör få denna roll enligt Gabrielsson et 

al., (kommande). Denna studie har heller inte kunnat visa på att styrelsens roll har en påverkan 

på relationen mellan ägartypen och företagets prestation. En grundläggande anledning till detta 

är att den initiala relationen mellan ägartypen och företagets prestation bara i ett fall kunde 

säkerställas. De modererande sambanden testades ändå vilket resulterade i att inget 

modererande samband kunde säkerställas (se tabell 12, 15, 18).  

 

På grund av att ytterst få samband enligt denna studie, återfinns mellan ägartyp, styrelseroll och 

företagsprestation kan ägarens verkliga betydelse för utformning av dessa två faktorer 

ifrågasättas. Det verkar inte vara på det vis att ägarens olika motivationsfaktorer och 

målsättningar i stor utsträckning ligger till grund för SMEs prestation. Det verkar inte heller 

vara så att ägaren i särskilt stor utsträckning ligger till grund för vilken roll styrelsen får.  

  

Vad studiens sammanvägda resultat däremot visar är att de olika styrelserollerna till stor del 

samspelar. På grund av resultaten från korrelations- och regressionsanalyserna (se tabell 9, 19, 

20, 21) kan diskussionen föras att styrelserollerna till stor del är relaterade till varandra. 

Styrelserollerna har alla positiva, signifikanta samband mellan varandra. Den rådgivande 

styrelserollen har en positiv korrelation med den nätverkande styrelserollen som uppgår till 

0,559 och med den övervakande som uppgår till 0,596. Vidare har den nätverkande 

styrelserollen en korrelation med den övervakande som uppgår till 0,562 (se tabell 9).  
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Detta talar för att styrelser i SMEs verkar ägna sig åt alla roller som behandlas i denna studie, 

om de ägnar sig åt en av dem. Detta är framförallt intressant vid jämförelse mellan den 

övervakande rollen gentemot den rådgivande och nätverkande. Det verkar inte vara så att endast 

agentteorin kan förklara vilken roll styrelsen får. Det verkar inte heller vara så att endast 

resursberoendeteorin kan förklara detta. En styrelse ägnar sig inte bara åt en roll utan, enligt 

denna studien, åt flera samtidigt. 

 

Baserat på att styrelserollerna är mycket relaterade till varandra går att resonera för att en 

styrelse i SMEs istället för att få en specifik roll, är aktiv eller inaktiv gällande alla 

styrelserollerna som behandlas i denna studie. Om en styrelse i stor utsträckning ägnar sig åt 

rådgivande aktiviteter verkar den även ägnar sig åt nätverkande och övervakning osv. Detta kan 

förklara bristen på samband mellan ägartyp och styrelsens roll. Styrelsen utför alla roller, om 

den utför en av dem. Eftersom att styrelserollerna är så starkt relaterade till varandra går det att 

resonera för att alla styrelserollerna generellt återfinns i alla SMEs där styrelsen är aktiv, med 

utgångspunkt i de roller som studerats i denna studie. Detta kan vara en anledning till att vi i så 

liten utsträckning finner samband mellan ägartyp och styrelseroll.  

 

Resonemanget att alla styrelseroller, nätverkande, rådgivande och övervakande, generellt 

återfinns i alla SMEs där styrelsen är aktiv kan möjligtvis även vara en förklaring till varför 

denna studie har svårt att finna samband mellan styrelseroller och företagsprestation. Det 

försvårar nämligen möjligheterna att finna samband mellan en specifik styrelseroll och 

företagsprestation, då i regel inte endast en roll finns i en SME utan allihop. 
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6. Slutsats och implikationer 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och 

företagets prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och 

företagsprestation i SMEs. Med utgångspunkt i Gabrielsson et al., (kommande) som menar att 

ägaren ligger till grund för företagets prioriterade prestation, vad som anses som värdeskapande 

i företaget, vilken roll styrelsen huvudsakligen får m.m. formulerades modell 1, 2, 3 och 4.  

 

 
Modell 2. Investerar-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

Modell 2 utgår från ägartypen investerare. Enligt Gabrielsson et al., (kommande) kommer ett 

företag med investerare som ägare främst fokusera på lönsamhet. Detta i linje med t.ex. Brealy 

et al., (2014) som menar att en fundamental anledning till att investera i ett företag är för att få 

avkastning. Sambandet mellan investerar-ägd SME och lönsamhet testades därför i korrelations 

och regressionsanalyser (se tabell 9 samt 11) och resulterade inte i några signifikanta samband. 

I modell 2 argumenteras även för att den övervakande styrelserollen ska ha en modererande 

effekt på relationen mellan investerar-ägd SME och lönsamhet. Detta eftersom den 

övervakande rollen bör pressa ledningen att agera i enlighet med ägarnas (Hillman & Dalziel, 

2003) intresse, alltså lönsamhet, vilka annars enligt agentteoretiska utgångspunkter agerar i 

egenintressen vilka kan särskilja sig från ägarnas (Jensen & Meckling, 1976). Det modererande 

sambandet testades i regressionsanalys vilken återfinns i tabell 12. Ingen modererande effekt 

kunde säkerställas. Modellen argumenterar även för ett direkt samband mellan investerar-ägda 

SMEs och den övervakande styrelserollen. 
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Detta med anledning av att övervakande styrelseledamöter kan användas som 

bolagsstyrningsmekanism för att säkerställa att ledningen agerar i enlighet med deras intresse 

(Hillman & Dalziel, 2003) vilket enligt agentteorin annars kan vara ett problem vid uppdelning 

av ägarskap och kontroll (Jensen & Meckling, 1976). Även Gabrielsson et al., (kommande) 

anger att styrelser i SMEs med investerare som ägare kommer få en övervakande roll. Med 

korrelationsanalys och regressionsanalys testades därför sambandet mellan investerar-ägda 

SMEs och den övervakande styrelserollen. Inga signifikanta samband kunde säkerställas (se 

tabell 9 samt 21). Även den direkta relationen mellan den övervakande styrelserollen och 

lönsamhet testades i korrelations och regressionsanalyser, vilket inte resulterade i några 

signifikanta samband (se tabell 9 samt 10). Inga signifikanta samband mellan investerar-ägd 

SME, den övervakande styrelserollen samt lönsamhet kan säkerställas. Modell 2 accepteras 

inte. 

 
Modell 3. Familje-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

Modell 3 utgår från ägartypen familj. Enligt Gabrielsson et al., (kommande) strävar SMEs med 

en familj som ägare efter stabilitet och överlevnad. Bland annat på grund av det argumenterar 

modell 3 för ett samband mellan familje-ägda SMEs och stabilitet. Efter genomförd korrelations 

och regressionsanalys mellan dessa två variabler återfinns inget signifikant samband (se tabell 

9 samt 14). I modell 3 argumenteras även för att den rådgivande styrelserollen har en 

modererande effekt på relationen mellan familje-ägd SME och stabilitet. Familjeföretag 

presterar bättre än andra företag under internt tuffa finansiella tider, då styrelsen agerar 

rådgivande (Lohe & Calabro, 2017). Detta bör leda till mer stabilitet i avkastningen. Vidare har 

ledningen i familjeföretag ofta bristande kunskaper om företagande (Lohe & Calabro, 2017), 

samtidigt som ledningens kunskaper påverkar företagens prestation, t.ex. lönsamheten (Segal, 

et al., 2009). Företagens lönsamhet är vidare något som är viktigt för stabiliteten.  
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Detta eftersom överskott som kan återinvesteras är en viktig faktor som påverkar soliditeten 

(Bas-kontogruppen, 2013). En rådgivande styrelseroll kan förstärka ledningens kompetenser 

(Gnan & Zattoni, 2008) och därmed väga upp för ledningens bristande kunskaper.  Detta bör 

resultera i bättre prestation i form av lönsamhet och möjligheter för återinvestering av överskott, 

vilket slutligen alltså påverkar stabiliteten. Mot bakgrund av detta testades i regressionsanalys 

om den rådgivande styrelserollen har någon modererande effekt på relationen mellan familje-

ägda SMEs och stabilitet. Detta samband kunde inte säkerställas (se tabell 15). Gabrielsson et 

al., (kommande) anger även att styrelsen i SMEs med en familj som ägare kommer att få en 

rådgivande roll. Bland annat på grund av detta argumenterar modell 3 för en direkt relation 

mellan familje-ägda SMEs och den rådgivande styrelserollen. Efter gjorda korrelations och 

regressionsanalyser, kan inte detta sambandet säkerställas då inga signifikanta samband 

återfinns (se tabell 9 samt 20). Även den direkta relationen mellan den rådgivande styrelserollen 

och stabilitet testades genom korrelations och regressionsanalyser (se tabell 9 samt 13). Inga 

signifikanta relationer kan säkerställas mellan familje-ägd SME, rådgivande styrelseroll och 

stabilitet. Modell 3 accepteras inte. 

 
Modell 4. Grundar-ägd SME. (Egen modell, baserad på Gabrielsson et al., (kommande)) 

 

Modell 4 utgår från ägartypen grundare. Bland annat på grund av entreprenörers 

entreprenöriella orientering som har ett starkt positivt samband med tillväxt (Soininen et al., 

2012; Covin et al., 2006), argumenterar modell 4 för ett samband grundar-ägda SMEs och 

tillväxt emellan. Efter genomförd korrelations och regressionsanalys, finner studien ett 

signifikant, positivt samband mellan grundar-ägd SME och nettoomsättningstillväxt 5 år (se 

tabell 9 samt 17). I regressionsanalysen är signifikansen 0,025 och beta 0,271. Då en 

nätverkande styrelse bland annat kan ge tillgång till kritiska resurser för tillväxt (Gnan & 

Zattoni, 2008) argumenterar även modell 4 för att den nätverkande styrelserollen ska ha en 

modererande effekt på relationen mellan grundar-ägda SMEs och tillväxt.  
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Efter att detta testas i en regressionsanalys (se tabell 18) kan inte detta säkerställas. Vidare 

menar Gabrielsson et al., (kommande) att styrelsen i SMEs som ägs av grundaren 

huvudsakligen kommer få en nätverkande roll. Efter genomförd korrelations och 

regressionsanalys kan studien inte säkerställa att det finns någon relation mellan grundar-ägd 

SME och den nätverkande styrelserollen (se tabell 9 samt 19). Detta eftersom inga signifikanta 

samband återfinns. Grundar-ägd SME har istället ett positivt signifikant samband med den 

rådgivande styrelserollen. Signifikansen uppgår till 0,035 och beta till 0,185 (se tabell 20). 

Endast ett signifikant samband återfinns som kan styrka modell 4, det mellan grundar-ägd SME 

och nettoomsättningstillväxt 5 år. Inga andra samband enligt modell 4 kan säkerställas. Modell 

4 accepteras inte.  

 

Baserat på denna studies resultat kan slutsatsen dras att ägartyp endast har ett signifikant 

samband med företagsprestation i ett av fallen när tre olika ägartyper testas mot sex olika 

prestationsmått i korrelations och regressionsanalyser. Vidare har ägartyp bara ett signifikant 

samband med styrelsens roll när tre olika ägartyper testas mot tre olika styrelseroller. Studien 

kan inte heller säkerställa att styrelsens roll har någon modererande effekt på relationen mellan 

ägartyp och företagsprestation. 

 

Syftet med denna studie är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och 

företagets prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och 

företagsprestation i SMEs. De eventuella samband som uttryckts övergripande i modell 1 och 

mer detaljerat i modell 2, 3 och 4 verkar inte i tillräcklig utsträckning föreligga för att någon av 

modellerna ska kunna accepteras. Lärdomen av detta är att ägarens olika motivationsfaktorer 

och mål inte nödvändigtvis behöver påverka vilken roll styrelsen får, samt att man bör iaktta 

försiktighet innan man förlitar sig på styrelsen som en mekanism för att forma eller påverka 

företagets prestation. Detta eftersom styrelsens roll inte nödvändigtvis behöver ha någon 

påverkan gentemot företagsprestation. 

 

En annan slutsats som kan dras med denna studie som grund är att den övervakande, 

nätverkande och rådgivande styrelserollen har signifikanta, positiva samband mellan varandra. 

Detta både i korrelations och regressionsanalyserna (se tabell 9, 19, 20, 21). Den rådgivande 

styrelserollen har en positiv korrelation med den nätverkande styrelserollen som uppgår till 

0,559 och med den övervakande som uppgår till 0,596. Vidare har den nätverkande 

styrelserollen en korrelation med den övervakande som uppgår till 0,562.  
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Istället för att en styrelse i en SME med en viss ägartyp får en specifik roll, tyder studiens 

resultat på att om en styrelse är aktiv i någon av styrelserollerna, kommer styrelsen i regel även 

ägna sig åt de resterande rollerna i viss utsträckning.  

6.2 Teoretiska implikationer 
Då ingen tidigare studie lyckats visa på tillräckliga samband mellan ägarstruktur, styrelsens roll 

samt företagsprestation undersöker denna studie en modell som på ett teoretiskt plan 

argumenterar för samband mellan dessa parametrar. Denna modell är baserad på Gabrielsson 

et al., (kommande) men där argumentationen för relationerna mellan ägartyp, styrelseroll och 

företagsprestation i denna studie vidareutvecklas genom tidigare litteratur och teori, vilket är 

en teoretisk implikation som studien bidrar med. Ingen tidigare studie, har till vår kännedom, 

undersökt de interaktionseffekter som denna studie gör. Inte heller har en tidigare studie, till 

vår kännedom, undersökt alla de olika ägartyper som vi inkluderar i samma studie. 

Förhoppningen var att, med detta nya angreppssätt där styrelsens roll och dess samband och 

påverkan på ägartyper och prestation undersöks, kunna presentera resultat i linje med de 

teoretiska modellerna. Dock verkar det som att verkligheten inte förhåller sig på detta sätt, enligt 

denna studies resultat. 

  

Vad denna studien tyder på, som är viktig kunskap för framtida studier, är att ägaren inte 

nödvändigtvis behöver ligga till grund för styrelsens roll. Detta motsäger Gabrielsson et al., 

(kommande) som menar att ägaren ligger till grund för vilken huvudsaklig roll styrelsen får. 

Efter att ha testat tre olika ägartyper mot tre olika styrelseroller har vi endast i ett fall lyckats 

visa på tendenser för samband mellan ägartyp och styrelseroll, vilket kan anses som grund för 

ifrågasättandet av ägaren som grund för vilken roll styrelsen får. Istället för att en styrelse i en 

SME med en viss ägartyp får en specifik roll, tyder denna studiens resultat på att om en styrelse 

är aktiv i någon av styrelserollerna, kommer styrelsen i regel även ägna sig åt de resterande 

rollerna i viss utsträckning. Detta är en implikation som denna studie kan överlämna till 

framtida forskning.  

 

I det fall som studien faktiskt finner ett samband mellan ägartyp och styrelseroll, vilket är 

mellan grundar-ägd SME och rådgivande styrelseroll, är upptäckten för sambandet oväntad och 

inte i enlighet med den teori som presenterats i denna studie. Detta bör tas i beaktning i framtida 

forskning.  
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En annan viktig implikation som denna studie lämnar över är att ägaren inte nödvändigtvis 

behöver ligga till grund för SMEs prestation. Även detta motsäger Gabrielsson et al., 

(kommande) som menar att ägaren ligger till grund för företags prioriterade prestation och vad 

som anses som värdeskapande i SMEs. Så pass få samband mellan ägartyp och 

företagsprestation återfinns i denna studie att detta bör ifrågasättas. Även styrelserollens 

förmåga att påverka företagets prestation bör i framtida studier granskas kritiskt då denna studie 

inte finner några samband mellan styrelseroll och företagsprestation. Inte heller finner denna 

studie att styrelserollen har en påverkan på relationen mellan ägartyp och företagsprestation. 

6.3 Praktiska implikationer 

Som praktiskt bidrag ämnade vår studie utgöra underlag för företag som ville utöka förståelsen 

för hur styrelsens roll kan påverka företagets prestation. Studiens slutsats är bland annat att 

styrelsen som mekanism för att forma företagets prestation bör användas med försiktighet. 

Denna studie tyder på att inga tydliga samband mellan styrelsen och företagens prestation finns, 

vilket är viktig kunskap för företagsägare då de utformar styrelsen och använder styrelsen som 

bolagsstyrningsmekanism. Studien uppfyller därför det ämnade praktiska bidraget, då den 

bidrar med utökad förståelse för styrelsens påverkan på företagens prestation. På detta sätt 

vinner studiens bidrag praktisk relevans och kan således överlämna denna implikation. 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Styrelsens uppgift, roll, karaktär och funktion är ett fortsatt brett utforskat område som trots sitt 

vida omfång lämnar utrymme för förbättring, utveckling och nytänkande. Efter att vi i denna 

studie, med statistisk säkerhet i regressionsanalys men mot all förmodan, kunnat bevisa att 

grundar-ägd SME har ett positivt samband med en rådgivande styrelseroll finner vi det ytters 

intressant att förklara sambandet. Ett av våra förslag till framtida forskning är således att 

undersöka orsakerna till varför grundar-ägda SMEs tenderar ligga till grund för en rådgivande 

styrelse. 

 

Efter att ha genomfört denna studie och givet resultaten, kvarstår många av våra funderingar 

kring styrelsens roll. Ytterligare förslag är därför att närma sig styrelsearbete i SMEs med ett 

mer induktivt förhållningssätt. På så vis tror vi att forskningen kan utröna teori på ett kvalitativt 

sätt vilket också erbjuder möjligheter och dra mer ingående slutsatser om vad styrelsen faktiskt 

bidrar till och arbetar med. Då vår studie antyder att styrelsen engagerar sig i alla roller givet 

att den engagerar sig i någon, vore det också intressant att mäta styrelsens aktivitet.  
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På så vis kan en undersökning säga något om styrelsens grad av sysselsättning oberoende vilken 

specifik roll eller funktion den antar. 

 

Det hade för framtida forskning också varit intressant att mäta avkastning på totala tillgångar 

istället för avkastning på eget kapital som mått för lönsamhet. I likhet med att byta ut variabler 

har diskussion också förts huruvida vår definition av familjeföretag kan vara föremål för 

korrigering vid fortsatt forskning. Givet en annan definition skulle man möjligen kunna fånga 

fler företag som inte genomgått generationsskifte men som trots det identifierar sig som 

familjeföretag. 

 

Att studera styrelsens roll över fler år ligger i linje med att förslagsvis utföra en longitudinell 

studie på färre antal företag. Ett sådant tillvägagångssätt skulle möjligen kunna förklara 

styrelserollens eventuella förändring över tid och om styrelsen på så sätt skulle övergå i olika 

roller beroende på vilken fas företaget befinner sig i. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 
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Bilaga 2. Enkätbrev 

“Hej *Namn*, 

 

Vilken roll har er styrelse? Är styrelsens roll avgörande för hur ert företag presterar? 

 

Beroende på vilken ägartyp just ert företag har kan styrelsen anta olika roller, vilket vår 

magisteruppsats på Linneuniversitetet i Växjö handlar om. Ert företag har blivit utvalt att delta 

i en enkätundersökning angående styrelsens roll i små och medelstora aktiebolag i Sverige. Era 

kontaktuppgifter är insamlade från er hemsida. 

 

Studiens syfte är att utreda om det finns några samband mellan ägartyper, styrelsens roll och 

företagets prestation samt hur dem i så fall ser ut i små och medelstora företag. 

 

För att nå ett betydelsefullt resultat vore vi oerhört tacksamma om (detta mailet når den 

verkställande direktören för ert företag. Vänligen vidarebefordra detta mail så att det 

kommer rätt. Därefter vore vi än mer tacksamma om) du som verkställande direktör 

(VD/CEO) tog dig tid att fylla i en kort elektronisk enkät. Enkäten har en uppskattad svarstid 

på 4-6 minuter. Ert deltagande är betydelsefullt för oss då du som verkställande direktör besitter 

den erfarenhet och kompetens vi efterfrågar. 

 

Frågorna handlar om företaget, ägartypen och om styrelsens roll. Era svar innebär ett värdefullt 

bidrag till forskningen inom området. Givetvis erbjuder vi möjligheten att ta del av det 

färdigställda arbetet eller bara en sammanfattning av uppsatsens resultat när det insamlade 

materialet är sammanställt och analyserat. 

 

Alla inskickade svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ingen åtkomst kommer 

delges för individuella svar. Ni, företaget och dess uppgifter kommer att behandlas anonymt 

genomgående hela uppsatsen samt i redovisning och analys av data. 

 

Om frågor eller funderingar skulle uppstå är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. Du finner samtliga kontaktuppgifter nedan. 

 

Enkäten nås genom att klicka på länken 

https://sv.surveymonkey.com/r/RL5FBGM 
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Stort tack! 

 

Vänliga hälsningar, 

Hampus Dreifaldt & Johan Holmgren 

*E-mail och telefonnummer* 

 

Handledare: 

Docent, Anna Stafsudd 

*E-mail och telefonnummer* 

 

Till info@-adresser: 

(detta mailet når den verkställande direktören för ert företag. Vänligen vidarebefordra detta 

mail så att det kommer rätt. Därefter vore vi än mer tacksamma om) 
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Bilaga 3. Enkätbrev påminnelse. 

Hej *Namn*, 

  

För en vecka sedan fick du en inbjudan till att delta i vår forskning om styrelsens roll i små och 

medelstora företag. Vi har nu fått in en mängd intressanta svar och är fortfarande intresserade 

av vilken roll just er styrelse har. 

  

Beroende på vilken ägartyp ert företag har kan styrelsen anta olika roller, vilket vår 

magisteruppsats på Linneuniversitetet i Växjö handlar om. Ert företag har blivit utvalt att delta 

i en enkätundersökning angående styrelsens roll i små och medelstora aktiebolag i Sverige. Era 

kontaktuppgifter är insamlade från er hemsida. 

  

Studiens syfte är att utreda om det finns några samband mellan ägartyper, styrelsens roll och 

företagets prestation samt hur dem i så fall ser ut i små och medelstora företag. 

  

För att nå ett betydelsefullt resultat vore vi oerhört tacksamma om du som verkställande direktör 

(VD/CEO) tog dig tid att fylla i en kort elektronisk enkät. Enkäten har en svarstid på 4-6 

minuter. Ert deltagande är betydelsefullt för oss då du som verkställande direktör besitter den 

erfarenhet och kompetens vi efterfrågar. 

  

Frågorna handlar om företaget, ägartypen och om styrelsens roll. Era svar innebär ett värdefullt 

bidrag till forskningen inom området. Givetvis erbjuder vi möjligheten att ta del av det 

färdigställda arbetet eller bara en sammanfattning av uppsatsens resultat när det insamlade 

materialet är sammanställt och analyserat. 

  

Alla inskickade svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ingen åtkomst kommer 

delges för individuella svar. Ni, företaget och dess uppgifter kommer att behandlas anonymt 

genomgående hela uppsatsen samt i redovisning och analys av data. 

  

Om frågor eller funderingar skulle uppstå är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. Du finner samtliga kontaktuppgifter nedan. 

  

Enkäten nås genom att klicka på länken 

https://sv.surveymonkey.com/r/RL5FBGM 
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Stort tack! 

  

Vänliga hälsningar, 

Hampus Dreifaldt & Johan Holmgren 

 

*E-mail och telefonnummer* 

  

Handledare: 

Docent, Anna Stafsudd 

 

Till info@-adresser: 

(detta mailet når den verkställande direktören för ert företag. Vänligen vidarebefordra detta 

mail så att det kommer rätt. Därefter vore vi än mer tacksamma om) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 122 

Bilaga 4. Regressionsanalyser 

 
Tabell 23. Regression M. 

 
Tabell 24. Regression N. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 67,362 0,644 20,511 0,148
Företagets ålder 0,312 0,019 0,847 0,779 0,095 -0,115 0,096 0,779
VD dualitet 23,365 0,006 0,947 0,896 7,115 -0,121 0,062 0,896
Incitament ägare 18,496 0,089 0,366 0,755 5,632 0,031 0,655 0,755
Incitament ersättning 4,305 0,086 0,330 0,945 1,311 -0,003 0,963 0,945
Största ägaren representant i st. 50,887 -0,065 0,470 0,906 15,495 -0,043 0,497 0,906
Antal styrelsemöten 3,201 0,147 0,115 0,852 0,975 -0,028 0,671 0,852
Kassalikviditet 0,097 -0,050 0,679 0,501 0,030 -0,898 0,000 0,501
Soliditet 0,510 0,227 0,044 0,587 0,155 0,412 0,000 0,587
Antal styrelseledamöter 2,704 -0,057 0,573 0,713 0,823 0,123 0,090 0,713

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

17,894 -0,189 0,070 0,681 5,449 -0,237 0,002 0,681

Bygg 24,275 0,174 0,065 0,830 7,392 -0,051 0,444 0,830
Handel 18,160 0,128 0,182 0,796 5,530 -0,095 0,166 0,796
Antal anställda 9,052 0,107 0,283 0,737 2,756 0,060 0,400 0,737
Beroende variabel=Avkastning eget kapital
Justerad förklaringsgrad=0,047
Modellens signifikansnivå=0,130

Beroende variabel=Vinstmarginal
Justerad förklaringsgrad=0,520
Modellens signifikansnivå=0,000
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,04Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 12,103 0,780 5261,924 0,035
Företagets ålder 0,056 0,113 0,156 0,793 24,334 -0,054 0,561 0,779
VD dualitet 4,199 0,010 0,896 0,896 1825,172 -0,011 0,900 0,896
Incitament ägare 3,321 0,042 0,606 0,757 1444,829 -0,135 0,153 0,755
Incitament ersättning 0,772 -0,057 0,427 0,950 336,256 -0,013 0,875 0,945
Största ägaren representant i 
st.

9,090 0,089 0,226 0,917 3975,030 0,071 0,408 0,906
Antal styrelsemöten 0,571 -0,105 0,166 0,866 250,075 -0,028 0,754 0,852
Kassalikviditet 0,015 0,598 0,000 0,721 7,583 0,122 0,291 0,501
Antal styrelseledamöter 0,486 0,031 0,712 0,714 211,187 0,070 0,473 0,713
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

3,208 0,064 0,450 0,685 1397,760 0,047 0,635 0,681

Bygg 4,332 -0,099 0,197 0,842 1896,198 0,043 0,632 0,830
Handel 3,192 0,179 0,022 0,833 1418,521 0,030 0,747 0,796
Antal anställda 1,620 0,082 0,319 0,743 707,095 0,416 0,000 0,737
Soliditet 39,840 0,118 0,272 0,587
Beroende variabel=soliditet Beroende variabel=Standardavvikelse 

rörelseresultatJusterad förklaringsgrad=0,126
Modellens signifikansnivå=0,006
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Justerad förklaringsgrad=0,354
Modellens signifikantnivå=0,000
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Tabell 25. Regression O. 

 
Tabell 26. Regression P. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 1,132 0,080 0,664 0,704
Företagets ålder 0,005 -0,072 0,440 0,779 0,003 -0,071 0,411 0,779
VD dualitet 0,393 -0,134 0,127 0,896 0,230 0,042 0,598 0,896
Incitament ägare 0,311 0,162 0,091 0,755 0,182 0,124 0,160 0,755

Incitament ersättning 0,072 -0,038 0,651 0,945 0,042 -0,005 0,954 0,945
Största ägaren representant i st. 0,855 0,007 0,937 0,906 0,502 0,039 0,629 0,906
Antal styrelsemöten 0,054 0,224 0,013 0,852 0,032 0,098 0,235 0,852
Kassalikviditet 0,002 -0,084 0,474 0,501 0,001 0,692 0,000 0,501
Antal styrelseledamöter 0,045 -0,061 0,531 0,713 0,027 -0,148 0,104 0,713
Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,301 -0,035 0,725 0,681 0,176 0,069 0,454 0,681

Bygg 0,408 0,006 0,949 0,830 0,239 -0,134 0,111 0,830
Handel 0,305 0,016 0,862 0,796 0,179 0,068 0,423 0,796
Antal anställda 0,152 -0,258 0,008 0,737 0,089 0,085 0,339 0,737
Soliditet 0,009 -0,128 0,237 0,587 0,005 -0,315 0,002 0,587

Justerad förklaringsgrad=0,111

Modellens signifikansnivå=0,011

Beroende variabel=Nettoomsättningstillväxt 5 år

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå 
(0,4)

Beroende variabel=Tillväxt totalt kapital 5 
Justerad förklaringsgrad=0,242

Modellens signifikansnivå=0,000
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,530 0,002
Övervakande styrelseroll 0,080 0,431 0,000 0,561
Nätverkande styrelseroll 0,058 0,306 0,000 0,599
Företagets ålder 0,002 0,017 0,812 0,774
VD dualitet 0,177 -0,037 0,571 0,873
Incitament ägare 0,133 0,122 0,090 0,733
Incitament ersättning 0,031 0,003 0,961 0,911
Största ägaren representant i st. 0,362 -0,010 0,878 0,891
Antal styrelsemöten 0,024 -0,207 0,004 0,780
Kassalikviditet 0,001 -0,082 0,356 0,483
Soliditet 0,004 0,012 0,880 0,565
Antal styrelseledamöter 0,019 -0,157 0,035 0,697

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,130 -0,015 0,839 0,664

Bygg 0,174 0,046 0,501 0,810
Handel 0,132 0,102 0,145 0,769
Antal anställda 0,065 -0,059 0,409 0,731

Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Rådgivande styrelseroll
Justerad förklaringsgrad=0,520
Modellens signifikansnivå=,000b
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Tabell 27. Regression Q. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,843 0,514
Övervakande styrelseroll 0,128 0,376 0,000 0,512
Rådgivande styrelseroll 0,135 0,382 0,000 0,480
Företagets ålder 0,003 -0,053 0,499 0,776
VD dualitet 0,270 -0,037 0,613 0,873
Incitament ägare 0,205 0,073 0,364 0,720
Incitament ersättning 0,047 -0,099 0,165 0,926
Största ägaren representant i st. 0,551 0,047 0,518 0,894
Antal styrelsemöten 0,038 -0,039 0,632 0,725
Kassalikviditet 0,001 -0,043 0,661 0,480
Soliditet 0,006 -0,013 0,891 0,565
Antal styrelseledamöter 0,030 0,088 0,291 0,677
Tillverkning samt arbete med naturtillgångar 0,194 -0,181 0,029 0,693

Bygg 0,265 -0,007 0,928 0,807
Handel 0,201 -0,125 0,113 0,772
Antal anställda 0,099 0,057 0,478 0,730
Beroende variabel=Nätverkande styrelseroll
Justerad förklaringsgrad=0,401
Modellens signifikansnivå=,000b
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)
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Tabell 28. Regression R. 

 

 

 

 

 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans

Konstant 0,574 0,108

Nätverkande styrelseroll 0,061 0,320 0,000 0,601

Rådgivande styrelseroll 0,088 0,458 0,000 0,528

Företagets ålder 0,002 0,055 0,445 0,777

VD dualitet 0,186 -0,015 0,826 0,871

Incitament ägare 0,138 -0,166 0,025 0,748

Incitament ersättning 0,032 0,104 0,116 0,931

Största ägaren 

representant i st.

0,378 -0,058 0,383 0,897

Antal styrelsemöten 0,024 0,292 0,000 0,838

Kassalikviditet 0,001 0,069 0,450 0,481

Soliditet 0,004 0,068 0,416 0,568

Antal styrelseledamöter 0,021 -0,019 0,808 0,670

Tillverkning samt arbete 

med naturtillgångar

0,135 0,099 0,201 0,674

Bygg 0,182 0,042 0,546 0,809

Handel 0,139 0,070 0,337 0,761

Antal anställda 0,068 -0,020 0,791 0,727

Beroende variabel=Övervakande styrelseroll
Justerad förklaringsgrad=0,490
Modellens signifikansnivå=,000b
Alla toleransvärden är över acceptabel nivå (0,4)
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Tabell 29. Regression S. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 24,181 0,047

Riskkapitalbolag ägare 2,964 0,066 0,338 0,788

Rådgivande styrelseroll 4,126 -0,011 0,906 0,421

Nätverkande styrelseroll 2,685 -0,119 0,159 0,529

Övervakande styrelseroll 3,910 -0,013 0,884 0,448

Företagets ålder 0,098 -0,103 0,140 0,772

VD dualitet 7,737 -0,120 0,070 0,866

Incitament ägare 5,961 0,023 0,751 0,704

Incitament ersättning 1,460 -0,038 0,586 0,774

Största ägaren representant i st. 15,821 -0,039 0,545 0,880

Antal styrelsemöten 1,105 -0,031 0,662 0,724

Soliditet 0,164 0,413 0,000 0,559

Antal styrelseledamöter 0,876 0,110 0,149 0,652

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

5,740 -0,271 0,001 0,651

Bygg 7,595 -0,034 0,615 0,800

Handel 5,840 -0,105 0,140 0,746

Antal anställda 2,851 0,053 0,461 0,723

Kassalikviditet 0,031 -0,922 0,000 0,476

Beroende variabel=Vinstmarginal

Justerad förklaringsgrad=0,532
Modellens signifikansnivå=0,000

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)
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Tabell 30. Regression T. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 1,346 0,322

Riskkapitalbolag ägare 0,165 -0,080 0,399 0,788

Rådgivande styrelseroll 0,230 0,247 0,059 0,421

Nätverkande styrelseroll 0,149 -0,048 0,677 0,529

Övervakande styrelseroll 0,218 -0,116 0,358 0,448

Företagets ålder 0,005 -0,067 0,484 0,772

VD dualitet 0,431 -0,138 0,130 0,866

Incitament ägare 0,332 0,116 0,247 0,704

Incitament ersättning 0,081 -0,017 0,861 0,774

Största ägaren representant i st. 0,881 0,011 0,905 0,880

Antal styrelsemöten 0,061 0,272 0,007 0,724

Soliditet 0,009 -0,129 0,254 0,559

Antal styrelseledamöter 0,049 -0,034 0,741 0,652

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,319 -0,018 0,862 0,651

Bygg 0,423 -0,016 0,866 0,800

Handel 0,325 -0,033 0,734 0,746

Antal anställda 0,159 -0,253 0,012 0,723

Kassalikviditet 0,002 -0,072 0,557 0,476

Justerad förklaringsgrad=0,110

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)

Beroende variabel=Nettoomsättningstillväxt 5 år

Modellens signifikansnivå=0,023
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Tabell 31. Regression U. 

 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 14,056 0,755

Riskkapitalbolag ägare 1,709 0,108 0,177 0,801

Rådgivande styrelseroll 2,399 0,016 0,883 0,421

Nätverkande styrelseroll 1,561 -0,021 0,829 0,529

Övervakande styrelseroll 2,268 0,082 0,443 0,450

Företagets ålder 0,056 0,110 0,174 0,785

VD dualitet 4,499 -0,010 0,896 0,866

Incitament ägare 3,465 0,023 0,785 0,705

Incitament ersättning 0,840 -0,119 0,139 0,790

Största ägaren representant i st. 9,108 0,113 0,136 0,898

Antal styrelsemöten 0,636 -0,128 0,126 0,740

Antal styrelseledamöter 0,509 0,017 0,850 0,652

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

3,336 0,036 0,681 0,652

Bygg 4,379 -0,109 0,169 0,814

Handel 3,341 0,156 0,057 0,771

Antal anställda 1,645 0,110 0,188 0,734

Kassalikviditet 0,015 0,601 0,000 0,688

Beroende variabel=Soliditet

Justerad förklaringsgrad=0,360

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)
Modellens signifikansnivå=0,000
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Tabell 32. Regression V. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,538 0,004

Riskkapitalbolag ägare 0,068 0,050 0,471 0,792

Nätverkande styrelseroll 0,059 0,296 0,000 0,594

Övervakande styrelseroll 0,081 0,436 0,000 0,561

Företagets ålder 0,002 0,011 0,877 0,772

VD dualitet 0,179 -0,036 0,594 0,868

Incitament ägare 0,136 0,123 0,095 0,722

Incitament ersättning 0,034 -0,013 0,857 0,775

Största ägaren representant i st. 0,366 -0,004 0,946 0,880

Antal styrelsemöten 0,025 -0,183 0,011 0,768

Antal styrelseledamöter 0,020 -0,166 0,029 0,681

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,133 -0,009 0,909 0,651

Bygg 0,175 0,051 0,465 0,804

Handel 0,134 0,106 0,138 0,761

Antal anställda 0,066 -0,045 0,540 0,725

Kassalikviditet 0,001 -0,068 0,452 0,478

Soliditet 0,004 0,012 0,883 0,559

Beroende variabel=Rådgivande styrelseroll

Modellens signifikansnivå=0,000

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)

Justerad förklaringsgrad=0,517
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Tabell 33. Regression W. 

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,857 0,523

Riskkapitalbolag ägare 0,105 0,051 0,514 0,791

Rådgivande styrelseroll 0,138 0,372 0,000 0,473

Övervakande styrelseroll 0,130 0,378 0,000 0,509

Företagets ålder 0,003 -0,053 0,504 0,775

VD dualitet 0,274 -0,036 0,630 0,867

Incitament ägare 0,211 0,067 0,420 0,708

Incitament ersättning 0,051 -0,119 0,130 0,791

Största ägaren representant i st. 0,560 0,051 0,487 0,884

Antal styrelsemöten 0,039 -0,037 0,651 0,726

Antal styrelseledamöter 0,031 0,083 0,332 0,657

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,199 -0,185 0,030 0,679

Bygg 0,270 -0,003 0,965 0,800

Handel 0,205 -0,122 0,128 0,762

Antal anställda 0,101 0,061 0,452 0,726

Kassalikviditet 0,001 -0,039 0,701 0,477

Soliditet 0,006 -0,020 0,829 0,559

Beroende variabel=Nätverkande styrelseroll

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)
Modellens signifikansnivå=0,000
Justerad förklaringsgrad=0,395
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Tabell 34. Regression  X.

St.avvikelse Beta Sig. Tolerans
Konstant 0,582 0,099

Riskkapitalbolag ägare 0,072 -0,017 0,817 0,788

Rådgivande styrelseroll 0,090 0,464 0,000 0,528

Nätverkande styrelseroll 0,061 0,320 0,000 0,601

Företagets ålder 0,002 0,059 0,415 0,777

VD dualitet 0,189 -0,014 0,840 0,866

Incitament ägare 0,142 -0,165 0,028 0,736

Incitament ersättning 0,035 0,108 0,137 0,790

Största ägaren representant i st. 0,384 -0,061 0,366 0,887

Antal styrelsemöten 0,025 0,269 0,000 0,821

Antal styrelseledamöter 0,021 -0,009 0,907 0,652

Tillverkning samt arbete med 
naturtillgångar

0,139 0,090 0,252 0,659

Bygg 0,185 0,041 0,569 0,803

Handel 0,142 0,068 0,356 0,752

Antal anställda 0,069 -0,027 0,721 0,723

Kassalikviditet 0,001 0,061 0,511 0,478

Soliditet 0,004 0,066 0,443 0,562

Beroende variabel=Övervakande styrelseroll

Alla toleransvärden överstiger acceptabel nivå (0,4)

Justerad förklaringsgrad=0,487
Modellens signifikansnivå=0,000
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