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Magisteruppsats i företagsekonomi, ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Författare: Gabriel Cicek, Sofia Nordmark och Fredrik Palm  

Handledare: Karin Jonnergård 

Examinator: Andreas Jansson och Karin Jonnergård 

Titel: Styrelsens funktion i ägarledda småföretag – skillnader i hur styrelsen 

nyttjas i möss- och gasellföretag 

 

Problem: Vilken funktion har styrelsen i ägarledda småföretag? Skiljer sig 

styrelsen åt i olika företagstyper? De företag som gått in i ett tillväxtsstadium 

borde ha ett större behov av de tjänster en styrelse kan tillföra. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken funktion styrelsen har 

i ägarledda småföretag. Detta ska utvecklas med att jämföra gasellföretags och 

mössföretags styrelser för att studera om gasellföretag tycks göra något mer 

utöver den styrelsefunktion som de enligt lag är skyldiga att ha. Studien ska visa 

om gasellföretagens styrelse stämmer överens med styrelseteoriernas 

rekommendationer.  

  

Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Resultaten bygger på en enkätundersökning som har skickats ut via e-post till ett 

urval ägarledda småföretag i regionen Småland och öarna. 

 

Slutsatser: Vi har kommit fram till att styrelsen i ägarledda småföretag fyller en 

viss funktion. Enkätundersökningen visar att styrelsen har en ekonomisk 

kontrollfunktion i form av en uppföljningsfunktion, samtidigt som företagarna 

anser att styrelsen tillför ekonomisk kompetens. Vårt resultat talar både för och 

emot tidigare forskning. Vad gäller vår undertes har vi kommit fram till att det 

inte finns några signifikanta skillnader mellan gasell- och mössföretag. 
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Vi har efter fyra års universitetsstudier kommit fram till vårt slut. Denna tid har nu 

avslutats med ett tio veckor långt uppsatsskrivande. Först och främst vill vi tacka 

varandra för ett bra och kompletterande samarbete. Trots fyra års studier och ett 

brinnande intresse för företagsekonomi, hade denna uppsats inte varit möjlig att 

slutföra utan hjälp från ett antal personer. Vi vill därför rikta ett stort tack till 

dessa.  

 

Vi vill tacka vår handledare och examinator Karin Jonnergård, professor vid 

Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Vi vill även tacka Claes Svensson, 

professor vid Lunds universitet, för det material han skickade till oss. Vi vill rikta 

ett stort tack till IT- och konsultföretaget Relationwise A/S som har underlättat 

utformning, distribution och insamlandet av data från respondenterna till vår 

webbaserade enkät. Sist men inte minst vill vi tacka alla de företag som tagit sig 

tid att svara på vår enkät, utan dem hade uppsatsen inte varit möjlig. 
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1. Att upprätta en styrelsefunktion 

 detta avsnitt ges en inledande beskrivning av styrelsen, dess uppgift och vad den kan bidra 

med. Ämnet diskuteras utifrån de ägarledda företagens perspektiv. Utifrån regler och 

styrelseteorier kommer vi fram till ett problem som styr uppsatsen vidare.  

 

1.1  Styrelsen och dess syfte  

I Sverige finns cirka 360 000 aktiebolag, varav cirka 93 procent är företag med upp till 15 

anställda.
1
 Merparten av dessa bolag är ägarledda bolag, där ägare och VD är samma person. 

Ägarledda företag brukar definieras som företag vars ägande är koncentrerat till en person 

eller flera personer inom samma familj. Det förekommer dock företag där kompanjoner inte 

är från samma familj, dessa blir dock kallade för ägarledda företag om företagens huvudägare 

arbetar i företagets ledning.
2
  

 

Enligt 8 kap. 1-3 §§ aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse bestående av 

minst en styrelseledamot och en suppleant
3
. Enligt 8 kap. 4§ ABL är styrelsens uppgifter att 

svara för bolagets organisation samt förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har 

även i uppgift att bedöma företagets ekonomiska situation och se till att organisationens 

bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande 

sätt.
4
 Det finns dock tecken på att den lagenliga styrelsen inte alltid fyller någon funktion i de 

ägarledda företagen. Enligt Nielsen och Lekvall anser ägarna i ägarledda företag oftast att 

styrelsemöten är meningslösa och onödiga byråkratiska påhitt. Detta då de har svårt för att 

särskilja ledningsarbete och styrelsearbete i och med att de oftast innehar företagets alla höga 

positioner. Nielsen och Lekvall ställer sig dock emot detta, de anser att det är viktigt att 

styrelsen är självständig och oberoende, då externa styrelseledamöter
5
 kan minska riskerna, 

höja lönsamheten och öka växtkraften i företaget.
6
  

 

Dalton et al utgick i sin studie från att de mindre företagen har större möjlighet att anta och 

genomföra förändringsstrategier, då egenintressen kolliderar i mindre omfattning i dessa 

företag. Författarna drog slutsatsen att styrelsen därmed skulle kunna påverka det ekonomiska 

                                                             
1
 https://www-retriever-info-com.proxy.lnu.se/se/, 2010-04-09, kl 14.25. 

2
 Brunninge, O. et al (2007) Corporate Governance and Strategic Change in SMEs: The Effects of Ownership, 

Board Composition and Top Management Teams. 
3
 Aktiebolagslagen (2005:551) 

4
 Ibid. 

5
 Se definition av begreppet under rubrik 1.5.4. 

6
 Nielsen, T. och Lekvall, P. (2006) Styrelsearbete i små företag. 
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resultatet lättare. I deras stora studie kunde de dock inte bekräfta att småföretag med en viss 

styrelsesammansättning hade inverkan på resultatet.
7
 Är teorierna då bara drömbilder över 

den perfekta styrelsen och skiljd från verklighetens utfall? Ser inte företag att 

styrelseledamöter har en viktig funktion? Vilka förväntningar har företag på vad styrelsen kan 

bidra med?  

 

Teorier ger dock stöd till styrelsen. Gabrielsson och Huse har efter en genomgång av bland 

annat resursberoendeteorin och den resursbaserade teorin kommit fram till att de fördelar som 

utomstående styrelseledamöter kan föra med sig kan vara kritiskt för en effektiv styrning 

genom styrelserummet i små och medelstora företag.
8
 Dessa företag har inte den 

expertkunskap som större företag har tillgång till. Därför menar forskare inom den 

resursbaserade teorin att personer med annan kompetens än ägarens/VD:ns är viktig för 

företagen.  De företag som väljer att ta in utomstående hjälp får en extra kunskapsresurs.
9
 

Utomstående ledamöter kan också se till att företaget länkas samman med sin omvärld, och 

därmed kan de få företaget att stå säkrare när konkurrens och svårare tider hotar dem. 

Resursberoendeteorin lyfter fram att företag är beroende av sin omgivning för införskaffande 

av resurser och distribuering av färdiga produkter. Genom en individs nätverk kan 

sammanlänkningen mellan företag och dess omgivning underlättas. Företag bör sträva efter 

att rekrytera viktiga aktörer i företagets omgivning till styrelsen, då dessa personer känner till 

företagets situation och har relevanta kontakter med omgivningen.
10

   

 

1.2 Skillnader i användandet av styrelsen? 

Styrelseledamöter som har kunskaper inom företagets område och är villiga att hjälpa 

företaget utgör således ett stöd för företagsledarna.
11

 Risken finns att företagsledaren är den 

enda som kan allt om företagets skötsel och är ovärderlig för företaget.
12

 I takt med att 

omvärlden förändras och blir mer oförutsägbar och komplex ställs högre krav på 

företagsledarens kompetens för att företaget ska hänga med i utvecklingen.
13

 En aktiv styrelse 

kan därmed vara en mycket stor tillgång för ett företag.   

                                                             
7
 Dalton, D. R. et al (1998) Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial 

performance. 
8
 Gabrielsson, J. och Huse, M. (2005)“Outside” Directors in SME Boards: A Call for Theoretical Reflections. 

9
 Chrisman, J. J. och McMullan, W. E. (2004) Outsider assistance as a knowledge resource for new venture 

survival.    
10

 Gabrielsson, J. och Huse, M. (2005) 
11

 Arlebäck, S. O. (1974) Att vara styrelseledamot i små- och medelstora företag. 
12

 Ibid. 
13

 Van Gils, A. (2005) Management and Governance in Dutch SMEs.  
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I forskningssammanhang lyfts det ofta fram att styrelser bör bestå av externa 

styrelseledamöter. Teoretiska argument bakom detta brukar komma ifrån agentteorin och 

resursberoendeteorin. Enligt agentteorin ska företag knyta till sig externa styrelseledamöter 

för att de är bättre på att övervaka ägarens eller intressenternas intressen. 

Resursberoendeteorins förespråkare menar att styrelseledamöter ska rekryteras för att tillföra 

företaget resurser i form av kunskaper, erfarenheter och nätverk.
14

 För småföretag finns inte 

lika mycket forskning som för publika företag, men den forskning som gjorts har påpekat att 

styrelsen har en viktig roll att fylla även i dessa bolag.
15

 Dessa normer, som visar hur det bör 

se ut, bör ställas mot verkligheten. Vi ställer oss därmed frågan om denna externa 

kunskapsresurs har efterfrågats av alla småföretag. Vilken vikt lägger företagsledare i 

småföretag vid utformningen av styrelsen? Med andra ord så undrar vi om styrelsen finns där 

för att den måste, eller om den har någon speciell funktion. En extern styrelseledamot kan 

orsaka problem: han/hon kan göra så att huvudägaren känner att kontroll går förlorad och 

denna person innebär en kostnad för företaget
16

. Nyttan måste överstiga kostnaden för att det 

ska bli aktuellt att rekrytera denna styrelseledamot.
17

 Är styrelsen mer aktiv i vissa 

företagstyper? Detta kan tyda på att vissa företag ser styrelsen som en funktion som kan bidra 

med något. 

 

Tidigare uppsatser har tagit fasta på att ge en generell bild av motiven bakom att ta in eller att 

inte ta in externa styrelseledamöter. En tidigare uppsats har undersökt varför ägaren till 

ägarledda företag har knutit externa styrelseledamöter till styrelsen. Uppsatsens slutsats 

bygger till stor del på den resurs som en extern styrelseledamot innebär. Författarna menade 

dock att de under tiden stött på många ägare som varit strikt emot att ha externa 

styrelseledamöter.
18

 En annan uppsats undersökte vilka faktorer som kunde ligga bakom 

detta.
19

 Svenska studier har till exempel gjorts av Johannisson och Huse och Brunninge et al. 

Johannisson och Huse har genomfört en undersökning på 14 småföretag.
20

 Brunninge et al har 

utfört en kvantitativ studie baserat på ett stort urval småföretag i Sverige, men de har inriktat 

                                                             
14

 Hung, H. (1998) A typology of the theories of the roles of governing boards. 
15

 Gabrielsson, J. och Huse, M. (2005) 
16

 Arlebäck, S.O (1974)  
17

 Ibid.  
18

 Kalla, U. och Segerlund, H. (2007) Ägarledda företag och externa styrelseledamöter. 
19

 Andersson, B. och Lennersand, C. (2000) Företagsägares attityd till externa styrelseledamöter: en studie i små 

och medelstora företag. 
20

 Johannisson, B. och Huse, M. (2000) Recruiting outside board members in the small family business: an 

ideological challenge. 
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sig mot strategiarbetet.
21

 Vi tycker att det är viktigt att bidra med en mer heltäckande bild av 

hur styrelsen ser ut i olika typer av företag och vad den har för funktion.     

 

Det har i tidigare studier lyfts fram att externa styrelseledamöter tas in i tillväxtstadiet
22

; men 

går det då att se skillnader mellan småföretag som är tillväxtföretag och ”vanliga” 

småföretags användande av styrelsen? Johannisson och Huse har delat in småföretag i olika 

grupper efter vilket synsätt de har. De som strävar efter tillväxt har kallats 

entreprenörsföretag. Vid en studie av sex sådana företag kunde de inte bekräfta sitt antagande 

att entreprenörsföretagen hade fler externa styrelseledamöter. Motivet bakom att det skulle 

vara så var att dessa företag redan hade ett synsätt som fokuserade på det ekonomiska 

resultatet, och en extern styrelseledamot skulle därmed inte förändra den filosofi som fanns i 

företaget.
23

 Det verkar finnas argument både för och emot teorin att det är tillväxtambitionen 

som avgör styrelsesammansättningen i småföretag.  Hur ser det då ut vid en studie av fler 

företag som aggressivt har uppnått tillväxt? En grundligare undersökning på dessa 

företagstyper kan visa om det finns en koppling mellan företagens tillväxtambitioner och 

styrelser. Hur många är det som har tagit in externa styrelseledamöter? Har tillväxtföretag en 

mer aktiv och positiv inställning till styrelsen? När det uppstår ett behov av styrelseledamöter 

som kan bidra med resurser eller övervakning så borde företag vilja utveckla styrelsen och få 

den att bidra med mer än bara pappersarbete. Detta behov torde finnas i större omfattning i 

tillväxtföretag och inte i småföretag vars tillväxt är låg. Det skulle då vara en skillnad mellan 

hur ”mössföretag”
24

 och ”gasellföretag”
25

 har utformat styrelsen. Gasellbegreppet myntades 

av Birch på 1980-talet. Motsatsen till gaseller är möss, vilka kännetecknas av svag tillväxt 

eller stagnation. Mössföretagen finns för att försörja ägaren, medan gasellföretagen växer 

snabbt då de bygger på ny innovation.
26

  

 

Ett gasellföretag har fått arbeta hårt för att nå denna position. En del hjälp borde därmed ha 

behövts på vägen. Gasellföretagen borde, enligt resursberoendeteorin, ha haft en stark vilja att 

rekrytera externa styrelseledamöter till styrelsen, eftersom ledamoten kan bidra med 

kontakter, kunskap och erfarenheter och därmed skapa bättre möjligheter för att växa. 

Gasellföretagen behöver troligtvis mer externt kapital än vad mössföretagen behöver, detta för 

                                                             
21

 Brunninge, O. et al (2007) 
22

 Deakins, D. et al (2000) Insiders vs. outsiders: director relationships in small, entrepreneurial companies.  
23

 Johannisson, B. och Huse, M. (2000) 
24

 Se definition av begreppet under rubrik 1.5.3. 
25

 Se definition av begreppet under rubrik 1.5.2. 
26

 St-Jean, E. et al (2008) Factors associated with growth changes in gazelles. 
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att gasellföretagens satsning på att nå tillväxt kräver finansiering. När företaget får externa 

intressenter kan de ställa krav på externa styrelseledamöter för att övervaka vad som sker inne 

i organisationen. Mössföretagens behov och vilja att ta in externa styrelseledamöter är således 

svagt enligt detta resonemang. Att jämföra styrelsesammansättningarna och ge ägares tillika 

företagsledares syn på vad dessa styrelser tillför är därmed ett intressant område att studera.   

 

På grund av ovanstående resonemang är det på tiden att styrelsens funktion i olika typer av 

företag beskrivs, det vill säga de som har uppnått en stark tillväxt, samt de som inte har gjort 

det i samma utsträckning. Studien omfattar endast ägarledda företag eftersom det är i dessa 

företag som ägaren har en stor roll som både ägare och företagsledare. Denna makt anser vi är 

väldigt påtaglig, då makten innebär att ägaren både styr från en hög ledningsposition 

samtidigt som denne beslutar i olika frågor på bolagsstämman. Därmed är ägaren med om att 

välja väg för företaget, till exempel att satsa stort på styrelsen för att skapa ännu bättre 

möjligheter för företaget att lyckas. Studien ska göras i EU-regionen ”Småland och öarna” då 

denna region är känd för att ha sämre innovation relativt övriga Sverige
27

.  

 

1.3 Problemformulering 

 Vilken funktion fyller styrelsen i ägarledda småföretag?  

 Fyller den en större funktion i ägarledda gasellföretag än i ägarledda mössföretag?  

 Vilka utmärkande skillnader finns mellan ägarledda gasellföretags och ägarledda 

mössföretags styrelser?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för vilken funktion styrelsen har i ägarledda 

småföretag. Detta ska utvecklas med att jämföra gasellföretags och mössföretags styrelser för 

att studera om gasellföretag tycks göra något mer utöver den styrelsefunktion som de enligt 

lag är skyldiga att ha. Studien ska visa om gasellföretagens styrelse stämmer överens med 

styrelseteoriernas rekommendationer.  

 

                                                             
27

 Larsson, R. G. et al (2010) Utvecklingsdrivna affärer i små och medelstora tjänsteföretag.  
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1.5 Definitioner 

 

1.5.1 Småföretag 

 Har 10 – 49 anställda
28

 

 

1.5.2 Gasellföretag/Tillväxtföretag 

Småföretag som: 

 har offentliggjort minst fyra årsredovisningar, 

 har en omsättning som överstiger 10 MKR, 

 har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen, 

 har under samma period minst fördubblat sin omsättning, 

 har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, 

 har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, och 

 har sunda finanser.
29

 

 

1.5.3 Mössföretag 

Småföretag som: 

 inte är gasellföretag, 

 har haft en omsättning på minst 10 MKR det senaste året.
30

 

 

1.5.4 Extern styrelseledamot/Oberoende styrelseledamot 

En styrelseledamot som inte har anställning i företaget, inte är ägare och inte är släkt med 

ägare
31

. 

 

1.5.5 Huvudägare 

En person eller familj som äger mer än 50 procent av företagets aktier
32

. 

                                                             
28

 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm,  

2010-04-12, kl. 11.16. 
29

 http://dagensindustri.se/Gasellerna/Tredje-kolumn/Information/Mer-information-om-DI-Gasell/, (omarbetad) 

2010-04-12, kl. 11.14. 
30

 Egen definition. 
31

 Kärreman, M. och Svensson, C. (2008) Enkätundersökning om mindre och medelstora företag – delstudie 4. 
32

 Egen definition. 
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2. Förståelse för styrelsen som aktör i småföretag 

 detta avsnitt presenterar vi den referensram som kommer att stå till grund för vår analys. 

Referensramen består av; lagtext om styrelsen i aktiebolag, teorier om vad en styrelse kan 

tillföra samt tidigare vetenskapliga studier som är kopplade till styrelsen i små- och medelstora 

företag. Utifrån denna referensram formar vi hypoteser. Dessa hypoteser har i uppgift att pröva 

referensramen för att se om den stämmer överens med de svar vi presenterar i avsnitt fyra.  

 

2.1 Styrelsens funktion i småföretag 

Aktiebolagslagen kräver att alla aktiebolag ska ha en styrelse. Styrelsens syfte är att svara för 

bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Den har i uppgift att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och se till att bolagets organisation är 

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
33

 Det är dock upp till dem själva om de vill göra 

någonting mer av styrelsen än vad lagen kräver. Brunninge et al tar upp att de strukturer som 

finns i koncentrerat ägda företag gör att styrelsefunktionen åsidosätts
34

. I de företag som är 

koncentrerat ägda och där ägaren även ingår i ledningen, har ägaren inblick i vad som sker i 

företaget.
35

 När ägare och VD är samma person existerar inte principal- agentproblemet som 

annars kan ses när ägandet är skiljt från kontrollen.
36

  

 

Vilka funktioner har då styrelsen i småföretag där ägare sitter med i ledningen? Brunninge et 

al tar upp tidigare forskning som har kommit till slutsatsen att styrelsearbetet i små- och 

medelstora företag har blivit en ren formalitet
37

. Det är endast ett papper som ska upprättas 

och godkännas. Styrelsen fyller således, enligt denna forskning, inte någon funktion.
38

 Vår 

uppsats ämnar bland annat att studera just ägarledda företags styrelser och om denna fyller 

någon funktion. Mot bakgrund av ovanstående undersökning borde styrelser i sådana företag 

inte fylla någon större funktion. Är ägaren ensam styrelseledamot och VD torde inte styrelsen 

fylla en egen funktion utan vara mer integrerad med denna persons dagliga sysslor. Andra 

studier över små- och medelstora företag har dock kommit fram till att styrelsen fyller en 

                                                             
33

 Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap 4§.  
34

 Brunninge, O. et al (2007) 
35

 Ibid. 
36

 Zahra, S. A. och Pearce II, J. A. (1989) Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review 

and Integrative Model. 
37

 Brunninge, O. et al (2007) 
38

 Ibid. 
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funktion
39

. Dessa tvetydiga studier bör ställas mot varandra. Detta leder till uppsatsens 

huvudfråga:  

 

Fyller styrelsen någon funktion i ägarledda småföretag? 

 

2.2 Den aktiva styrelsen 

En studie som har visat att styrelsen fyller en funktion i små- och medelstora företag är 

Kärreman och Svenssons. Studien kom fram till att små- och medelstora företags styrelser 

besitter en kontrollroll. De menar att kontrollrollen visar sig i att styrelsen ägnar sig åt 

ekonomisk uppföljning såsom likviditetsuppföljning. Studien delades upp i olika grupper av 

små- och medelstora företag. Ägarledda företag är relevanta för denna studie, och Kärreman 

och Svenssons enkätundersökning visade att dessa företags styrelser ägnade sig åt 

servicefrågor och strategifrågor. Den serviceroll som visade sig var i form av rådgivning och 

kontaktförmedling. Styrelserna var tämligen aktiva, då de hade relativt många 

styrelsesammanträden.
40

 

 

I vissa företag finns således en aktiv styrelse. Dessa styrelser har fler möten, och tar in externa 

styrelseledamöter med kompetens som ledningen saknar, vilket gör att företagens 

förändringsarbete främjas. Brunninge et al fann att små- och medelstora företag med; en 

entreprenörsinriktning, flera styrelsemöten, oberoende styrelseledamöter och ett utvecklat 

ledningsteam hade en positiv inverkan på företagets förändringsarbete när det gällde strategin. 

Variabeln ”koncentrerat ägda företag” hade däremot en negativ inverkan på strategiarbetet. 

För att ett företag ska förändra sin strategi krävs således att en ny kraft kommer in och styr 

upp arbetet.
41

  Vilka typer av företag är det då som tar in oberoende styrelseledamöter? 

Brunninge och Nordqvists studie visade att familjeföretag tog in externa styrelseledamöter i 

mindre utsträckning än ”icke-familjeföretag”
42

. Ur detta ser vi att det fortfarande fanns 

koncentrerat ägda företag som valde att ta in externa styrelseledamöter, men vilka är dessa? 

Johannisson och Huse antog att det inte skulle vara familjeföretag med en ”gammaldags” 

ledning vars inställning är att värna om familjen, då dessa är negativt inställda till 

utomstående hårda röster i deras familjeimperium. Dessa familjeföretag vill inte få in 

                                                             
39

 Jonnergård, K. et al (2010) Projektrapport: styrning av affärsutveckling i mindre och medelstora företag. 

Styrelsens roll i styrning av forsknings- och utvecklingsprocesser samt Kärreman, M. och Svensson, C. (2008)  
40

 Kärreman, M. och Svensson, C. (2008)  
41

 Brunninge, O. et al (2007) 
42

 Brunninge, O. och Nordqvist, M. (2004) Ownership structure, board composition and entrepreneurship: 

Evidence from family firms and venture-capital-backed firms.  
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ledningssynsättet, som bara strävar efter resultatmässiga mål, vilket de enligt Johannisson och 

Huse kommer att få om de tar in externa styrelseledamöter. Det tredje synsättet som finns i 

familjeföretag är entreprenörssynsättet. Dess företagsledare bör enligt Johannisson och Huse 

ha en vilja att knyta till sig externa styrelseledamöter;
43

  

 

“Genuinely entrepreneurial firms may in contrast consider the access to managerial 

competencies as just another resource to exploit when growth is aggressively 

promoted.”
44

 

 

Fem av tolv undersökta familjeföretagen kategoriserades som entreprenörsföretag. Ingen av 

dessa fem hade valt att ta in externa styrelseledamöter; författarna anger att de därmed inte 

vågade ta in ledningssynsättet. En djupgående intervju har emellertid gjorts med ett 

entreprenörsföretag som tog in en extern styrelseledamot på eget initiativ.
45

 En annan 

undersökning gjord av Deakins et al visar att externa styrelseledamöter oftast tillsätts när 

företaget går in i en växande period.
46

 Detta torde innebära att det finns ett större incitament 

för företag som håller på att växa att använda sig av sin styrelse, då styrelsen kan gynna 

företaget och möjliggöra en hög tillväxt. Ett sätt att aktivera styrelsen på är att ta in externa 

styrelseledamöter. Mössföretag som är mer stillastående företag har inte samma vilja, förmåga 

eller tillgång till kapital för att växa och därmed, enligt ovannämnda undersökning, har inte 

dessa typer av företag behov av styrelseförändringar, i form av till exempel externa 

styrelseledamöter, i samma utsträckning. Vi kan se att möss- och gasellföretag har olika 

behov och att gasellföretagen visar ett större behov av det som externa styrelseledamöter kan 

tillföra. Vi menar därför att en företagare som tar in externa styrelseledamöter, som vi antar 

arbetar för arvode, har i tanke att inte bara ha styrelsen där för att lagen kräver det. En ägare 

som betalar ett högt arvode vill naturligtvis få ut något av detta. Ägaren skulle inte betala för 

något han/hon inte skulle ha nytta av. Ägare till ett företag med vilja att uppnå tillväxt borde 

ha mer incitament att utnyttja sin styrelse.  Mot bakgrund av detta ställer vi följande hypotes: 

 

 

 

 

                                                             
43
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Hypotes 1: 

Ägarledda gasellföretag anser att styrelsen fyller en större funktion än vad ägarledda 

mössföretag anser. 

 

En styrelse som fyller en större funktion bör också logiskt sett vara mer aktiv. Som vi nämnde 

ovan har en aktiv styrelse fler möten och fler externa styrelseledamöter med kompetens som 

ledningen saknar. Det krävs mycket resurser och nedlagt arbete för att uppnå den tillväxt som 

ett gasellföretag har uppnått enligt definitionen. En del av detta arbete kan bedrivas från 

styrelserummet, då kunniga styrelseledamöter kan tillhandahålla dessa resurser. Vi ser därför 

att det borde finnas en skillnad mellan hur aktiva mössföretags och gasellföretags styrelser är. 

Vår andra hypotes blir följaktligen; 

 

Hypotes 2: 

Ägarledda gasellföretags styrelse är mer aktiv än ägarledda mössföretags. 

 

2.3 Styrelsens roller 

Styrelsen har olika roller beroende på vilket perspektiv vi väljer att se styrelsen ifrån. Enligt 

Zahra och Pearce består dessa roller av kontroll-, service- och strategirollen
47

. Kontroll- och 

servicerollen är de roller som används av flera forskare än idag.
48

 Kontrollrollen är kopplad 

till agentteorin medan servicerollen är kopplad till resursberoendeteorin. Rollernas betydelse 

är enligt Zahra och Pearce kopplade till företagets ägarstruktur och VD:ns makt och ledarstil. 

De menar att en VD med relativt mycket makt kan påverka styrelsen och dess 

sammansättning.
49

 Här nedan kommer vi att presentera de olika rollerna samt de teorier 

rollerna grundar sig på.  

 

2.3.1 Servicerollen  

Servicerollen har beskrivits på olika sätt av olika forskare.
50

 Johnson et al samt Forbes och 

Milliken menar att servicerollen omfattar styrelseledamöternas förmåga att stödja ledningen 

                                                             
47

 Zahra, S. A. och Pearce II, J. A. (1989)  
48

 Se exempelvis; Gabrielsson, J. (2003) Boards and Governance in SMEs – An Inquiry into Boards‟ 

Contribution to Firm Performance., Forbes D. P och Milliken, F. J.  (1999) Cognition and Corporate 

Governance. Understanding Boards of Directors as Strategic Decision-Making Groups samt Van den Heuvel, J. 

et al (2006) Board Roles in Small and Medium-Sized Family Businesses: performance and importance. 
49

 Zahra, S. A. och Pearce II, J. A. (1989)  
50

 Van den Heuvel, J. et al (2006) 
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genom att ge dem råd.
51

 Andra forskare, såsom Zahra och Pearce tillskriver servicerollen 

andra funktioner. De menar att styrelseledamöter ska tillhandahålla kontaktnät, kunskap, 

erfarenhet och expertis inom företagets område.
52

 Om styrelseledamöterna tillför resurser och 

kan länka samman företaget med dess omgivning så bidrar de till att legitimera företaget i den 

externa omgivningen
53

. Denna roll, som har sin grund i resursberoendeteorin, är enligt 

Johnson et al skiljd från servicerollen och finns i ett eget perspektiv.
54

 Oavsett hur 

uppdelningen sker så kan vi konstatera att det är samma funktioner som styrelsen kan bidra 

med som återkommer. Zahra och Pearce tar även upp styrelsens roll i mindre företag
55

. De 

menar att styrelsen i dessa företag har en tendens att bli en outnyttjad resurs. De menar att ett 

aktivt användande av styrelsen kan leda till att företagets legitimitet förbättras.
56

 

 

2.3.1.1 Resursberoendeteoretikernas syn på styrelsens roll 

Resursberoendeteoretikerna menar att organisationer behöver resurser för att kunna fortleva. 

Företag kan förvärva resurser på flera sätt och i olika former. Likvida medel kan fås i form av 

lån och aktiekapital. Humankapital kan fås i form av personalens och styrelseledamöternas 

kunskaper och expertis.
57

 Styrelsen anses vara en stor källa till företagets resurser. Styrelsen 

tillhandahåller styrelsekapital, vilket innebär humankapital och relationskapital.
58

 

Humankapital anses vara kunskaper, färdigheter och andra fysiska samt psykiska egenskaper 

med påverkan på produktionsförmågan.
59

 Till relationskapital räknas nätverkskopplingar till 

andra företag och externa intressenter.
60

  

 

När en ledamot väljs in i styrelsen förväntas denne ta till sig organisationens problem för att 

lösa dessa på bästa sätt med hjälp av sina resurser. Med styrelsen anses fyra primära fördelar 

komma; råd och konsultation, legitimitet, kanaler för kommunikation av information mellan 

externa organisationer och företaget samt tillträde till styrelsens utomstående kontaktnät. 

Forskare menar att styrelsens kontaktnät minskar företagets osäkerhet kring relationer med 

externa aktörer. Att ha en styrelse bestående av prestigefyllda/legitima personer hävdar 

                                                             
51

 Johnson, J. L. et al (1996) Boards of Directors: A Review and Research Agenda samt Forbes, D. P och 

Milliken, F. J. (1999) 
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 Zahra, S. A. och Pearce II, J. A. (1989)  
53
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54

 Van den Heuvel, J. et al (2006) 
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 Hillman, A. J. och Dalziel, T. (2003) Board of directors and firm performance: Integrating Agency and 
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59

 http://www.ne.se/lang/humankapital, 2010-04-23, kl. 10.09. 
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forskare är en bekräftelse för omvärlden att företagets värde är korrekt. Med andra ord, 

styrelseledamöter som är erkänt duktiga och som har ett brett kontaktnät anses ha en positiv 

verkan på företagsvärdet. De resurser som styrelsen kan bidra med till företaget anses enligt 

resursberoendeteorin även vara direkt kopplat till företagets resultat.
61

 Styrelsen ska alltså, 

enligt resursberoendeteorin, koppla samman företaget med externa aktörer. Att en 

styrelseledamot har ett brett kontaktnät innebär inte bara fördelar när det gäller att komma i 

kontakt med till exempel leverantörer och kunder, en styrelseledamot som har kontakter inom 

statliga myndigheter och lagstiftandeorgan kan påverka lagar och regler som kommer att 

påverka företagets ekonomi eller företaget i sig. Förespråkarna menar att när beroendet av 

omvärlden ökar, ökar även osäkerheten och detta leder till ett större behov av externa 

styrelseledamöter i styrelsen.
62

 Externa styrelseledamöter anses enligt många forskare vara 

värdefulla när det gäller att tillföra kompetens i form av expertis och rådgivning.
63

 Schwartz 

och Barnes fann i en undersökning att oberoende styrelseledamöter bland annat var bäst på att 

tillföra företaget resurser i form av nätverk.
64

 Förespråkarna bakom resursberoendeteorin 

menar även att det är viktigt att det vid styrelsesammansättning övervägs vilka resurser och 

kopplingar som behövs i en viss omgivning och i ett visst företag, för att på så sätt kunna välja 

ut de ledamöter som bäst kommer att tillgodose dessa resursbehov. Med andra ord bör 

styrelsesammansättningen förändras i takt med att omgivningen och företaget förändras.
65

  

 

Det bör därför finnas skillnader i hur gasell- och mössföretag förändrat sina styrelser med 

tiden då gasellföretagens omgivning successivt förändras i takt med tillväxten. Den 

förändrade omgivningen ställer krav på företaget att införa nya resurser i form av kunskaper 

och nätverk. Detta leder till följande hypoteser: 

 

Hypotes 3a:  

Ägarledda gasellföretag har förändrat sin styrelsesammansättning mer nyligen än ägarledda 

mössföretag. 
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Hypotes 3b:  

Ägarledda gasellföretag förändrar sin styrelsesammansättning oftare än ägarledda 

mössföretag. 

 

2.3.2 Kontrollrollen  

Kontrollrollen innebär att styrelsen ska utvärdera företaget och VD:ns prestation för att 

skydda aktieägarnas intressen. Det är just denna koppling kontrollrollen har till agentteorin. 

Agentteoretikerna ser VD:n som en agent som har fått i uppdrag att leda företaget åt 

aktieägarna. Det finns en risk att VD:n agerar i eget intresse istället för i ägarnas. Styrelsens 

uppgift är därför att övervaka VD:n och resterande ledning för att se till att dessa följer 

aktieägarnas mål.
66

 Det är alltså tal om ett principal - agentförhållande.  

 

I agentteoretiska sammanhang talar forskarna om de många ägarna, som helt saknar insyn i 

företaget och därmed möjlighet att påverka ledningen. Detta är verklighet för stora företag. De 

flesta små och medelstora företagen har ett koncentrerat ägande, där ägaren inte är skiljd från 

ledningen. Det är oftast samma personer, eller personer från samma familj, som är ägare, 

sitter i styrelsen och i det team som innehar den högsta beslutsfattande rollen i företaget.
67

 I de 

allra minsta företagen, där ägaren kan kontrollera vad som sker, finns den minsta risken för 

agentbeteende och därmed ett mycket litet behov av att införa oberoende styrelseledamöter 

som granskare. Däremot kan dessa oberoende styrelseledamöter tillföra mycket annat till 

nytta för företaget och dess ägare, såsom resurser. När företag blir större och 

ledningsstrukturer tar över ägarrollen, finns potentialen för styrelsen att inta en kontrollroll.
68

 

 

2.3.2.1 Agentteorin ur ett intressentperspektiv 

Då denna uppsats bygger på ägarledda företag utgår vi från att agentförhållandet inte finns 

mellan ägare och VD eftersom dessa två är samma person. Vi kommer istället att använda oss 

av intressentperspektivet som Gabrielsson använder sig av i sin avhandling
69

.  

 

Gabrielsson menar i sin avhandling att kontrollrollen även kan ses ur ett intressentperspektiv; 

företagets intressenter vill att styrelsens ska övervaka företagsledningens arbete för att 

säkerställa att företaget uppfyller de kontrakt intressenterna har med företaget. Därmed kan 

kontrollrollen delas upp med fokus på det interna och det externa. Agentteorin utgår ifrån det 
                                                             
66
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67
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interna perspektivet, då styrelsen ska kontrollera företagsledningen för ägarnas skull. 

Intressentteorin har fokus på det externa, vilket innebär att styrelsen ska kontrollera ägarna för 

intressenternas skull.
70

 Det är därmed den externa kontrollrollen som är av intresse för vår 

studie. 

 

Brunninge et al har bland annat ställt upp hypotesen att koncentrerat ägda småföretag 

förändrar sin strategi mer sällan än andra småföretag. Ägarna är riskaversiva och en del har 

andra mål än rent ekonomiska. Om det är ett mindre företag tillika ett familjeföretag som 

studeras finns risken att andra frågor prioriteras än strategifrågor, såsom barnens övertagande 

av företaget. Småföretag har inte lika hård press från utomstående aktörer att prestera till 

exempel strategiska förändringar. Brunninge et al fann empiriskt bevis för denna hypotes.
71

 

Även mindre företag kan emellertid ha en del intressenter som kan ha ett intresse i hur 

företaget styrs. Det kan inte vara någon optimal situation för dem när företagsledaren är alltför 

inne i dagliga göromål att han/hon inte ser till deras mer långsiktiga intressen. Gabrielsson 

och Huse redovisar i en artikel att forskare, såsom Castaldi och Wortmann och Daily et al, har 

kommit fram till att utomstående styrelseledamöter bidrar med en skyddsfunktion för det 

nödvändiga kapital som investerats i dessa företag. Intressenter i form av anställda, banker 

och aktieägare behöver en extern övervakande styrelse som kan skydda deras investerade 

kapital från att hamna i stiltje, och inte nå hög avkastning, eller bli missbrukat av att 

ledningen agerar i sitt eget intresse eller blandar samman personliga mål med företagets mål. 

Informationsasymmetrin som råder mellan ledningen och utomstående intressenter behöver 

överbryggas. Agentteorin menar att oberoende styrelseledamöter kan se till så att detta sker. 

De kan hålla företagsledningen ansvarig för det som sker inne i organisationen och i 

förlängningen se till så att företagets tillgångar blir skyddade.
72

  

 

Huse och Zattoni har i en kvalitativ undersökning studerat småföretag i olika livscykelstadier. 

Ett av dessa klassificerades som ett tillväxtföretag.  Företaget hade 20 anställda och tre 

externa styrelseledamöter. Författarna lyfte fram att intressenters tillit för det som företaget 

gör är viktigt för att de ska engagera sig i företag nu och i framtiden. Banken hade inte 

explicit krävt att tillväxtföretaget skulle ha en extern styrelseledamot. I samtal med banken, så 

framkom det dock att banken fann att tillsättandet av de externa styrelseledamöterna var 
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Extern 

Styrelsens roll 

 

 Service Kontroll 

mycket positivt för deras framtida satsning i företaget. Detta stod även i en rapport från ett 

externt finansieringsinstitut.  Styrelsebeslut och förändringar i styrelsesammansättningen 

skulle banken övervaka noggrant i framtiden.
73

 Studier av Johannison och Huse visar att ett av 

två djupstuderade småföretag hade infört en extern styrelseledamot på grund av påtryckningar 

från banken. Det var ett familjeföretag och det hade gått med förlust i två år och behövde 

omorganisera sig och förändra sig för att få företaget att gå med vinst igen.
74

 

 

Gabrielsson och Huse har utifrån fyra studier dragit slutsatsen att riskkapitalister påverkar 

företagets styrelse och dess sammansättning. Enligt studierna visade det sig att 

riskkapitalisten oftast ville ha egna representanter i styrelsen. Representanternas uppgifter var 

främst att övervaka men de skulle även ge företagsledningen support. Studierna visade även 

att företag med riskkapital hade en mer aktiv styrelse än andra små- och medelstora företag . I 

företag med riskkapital var det även vanligt med ett högre antal styrelseledamöter, ett högre 

antal externa styrelseledamöter och ett högre antal styrelsemöten.
75

 

 

2.3.3 Styrelsens roll utifrån olika perspektiv 
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Figur 1 visar de tre teorierna som vi har gått igenom i texten ovan och vilken roll de 

understödjer. Den fjärde teorin som tagits upp i figuren är Stewardshipteorin. Den har motsatt 

syn som agentteorin. Den menar att det inte råder någon intressekonflikt mellan ägarna och 

företagsledningen och att människan är god till sin natur
77

. I ägarledda företag är det självklart 

att det inte råder en intressekonflikt mellan ägarna och företagsledningen. Vad har teorin för 

inställning till styrelsen? Vi frågar oss vad teorin anser att styrelsen ska tillföra när ledning 

och ägare är samma person. Figurens inriktning mot det interna pekar på att 

styrelseledamöterna enligt denna teori bör komma från personal inom företaget för att 

tillhandahålla den expertis som finns inom företaget. Styrelsen ska därmed komma med 

rådgivning och förslag till företagsledningen för att öka prestationen i företaget.
78

 Det finns en 

del kritik mot Stewardshipteorin. Kritikerna menar att denna teori inte tar hänsyn till att det 

finns maktkamper och konflikter i företag vilket leder till att alla inte nödvändigtvis strävar 

efter samma mål.
79

 Vi frågar oss om personalen i ett småföretag är tillräcklig som resurs för 

att få styrelsen att tillföra bästa möjliga arbete för företaget. Kan inte ledningen behöva 

utomstående hjälp för att få en hög avlastning och få en person som kan göra upptäckter som 

ledningen inte tänkt på? Lorsch menar att styrelsen bör innehålla externa styrelseledamöter i 

detta syfte
80

.   

 

2.3.4 Behovet av resurser och kontroll – slår det igenom i styrelsesamman-

sättningen?  

Vi har tidigare nämnt studier som Johannisson och Huse samt Deakins et al har gjort. Dessa 

forskare gick in med tanken att tillväxtstadiet skulle påverka införandet av externa 

styrelseledamöter. Studierna kom dock fram till olika resultat. Kan Deakins et als resultat 

bekräftas? Utifrån agent- och resursberoendeteorierna har vi dessutom sett att olika behov och 

olika aktörer kan påverka företag som vill nå tillväxt. Det är därmed intressant att studera 

huruvida dessa påverkansfaktorer slår igenom på styrelsen. 

 

Enligt den ovannämnda servicerollen behöver företag som går in i en tillväxtfas en hel del 

resurser i form av kompetens inom ekonomi, juridik och teknik etcetera. De kan också behöva 

tillgång till en persons nätverk, då detta kan knyta företaget till leverantörer, kunder och 

finansiärer. Nytt kapital krävs också, vilket gör att bankerna blir involverade i 
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tillväxtsatsningen. Dessa kan kräva att företaget tar in en extern styrelseledamot för att bevaka 

bankens intressen, enligt kontrollrollen. Eftersom externa styrelseledamöter anses tillföra mer 

resurser och bättre kontroll i styrelserummet borde tillväxtföretag vara mer benägna att ta in 

sådana styrelseledamöter i sina styrelser. Vi anser således att det är mer sannolikt att företag 

som vill växa letar efter kompetens samt att det är mer sannolikt att dessa företag blir 

påtvingade externa styrelseledamöter från externa intressenter. Detta leder till den fjärde 

hypotesen: 

 

Hypotes 4: 

Externa styrelseledamöter är vanligare i ägarledda gasellföretag än i ägarledda mössföretag. 

 

I och med vår argumentering till hypotes fyra så bör gasellföretag ha fler styrelseledamöter än 

mössföretag. De utvecklas av att ha många perspektiv i styrelserummet och skulle därför vilja 

rekrytera fler styrelseledamöter än mössföretagen. Vår femte och sista hypotes blir därför: 

 

Hypotes 5: 

Ägarledda gasellföretags styrelser är större än ägarledda mössföretags 
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3. Metod 

detta kapitel presenterar vi den valda metoden, vilken valts för att lättare kunna jämföra 

företagstyperna med varandra, och få ut en bred beskrivning över vilken funktion som 

styrelsen tillför. Vi argumenterar för det praktiska tillvägagångssättet, beskriver 

urvalsprocessen och gör hypoteserna greppbara. Slutligen beskrivs de statistiska analysmetoder 

som använts, vilket ger läsaren en förståelse inför vårt nästkommande avsnitt. Med hjälp av en 

beskrivning av variablerna och testerna ges en förklaring till vilka test som är användbara i 

denna undersökning.       

 

3.1 En kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt 

Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskarna har byggt upp en viss teoretisk referensram 

som sedan empiriskt ska prövas på ett visst område. Detta för att forskarna ska kunna bekräfta 

eller förkasta hypoteser beroende på om teorin stämmer överens med resultatet eller inte.
81

 

Kvantitativ forskning handlar i grund och botten om siffror. Med detta menas att forskningen 

tar kvantitativ data före ord. Kvantitativ forskning är en metod vars syfte är att lättare kunna 

jämföra olika fall för att hitta sambandsmönster mellan olika variabler.
82

  

 

Vi har utformat hypoteser utifrån tesen att det finns skillnader mellan ägarledda mössföretags 

och ägarledda gasellföretags styrelser, då företagstyperna befinner sig i olika stadier och 

därmed har olika behov. Hypoteserna har vi härlett från den referensram som vi har använt, 

under avsnitt 2, i uppsatsen. Anledningen till att vi har valt att använda oss av denna metod är 

att vi anser att det finns viss teori som behöver prövas på de mindre företagen. Därför är det 

deduktiva angreppssättet det mest lämpliga. Den kvantitativa forskningsmetoden har större 

fokus på hur olika variabler är kopplade till varandra, vi anser därför att en kvantitativ 

undersökning skulle göra det lättare för oss att se skillnader och likheter mellan dessa företags 

styrelser. Genom denna metod har vi kunnat nå ut till fler respondenter, och 

sammanställningen av svaren har underlättats. 
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3.2 Tillvägagångssätt  

 

3.2.1 Undersökningsmetod – Webbaserade enkäter 

Enkäter brukar ses som ett mätinstrument som kan mäta människors beteende, åsikter och 

känslor.
83

 Enkäter anses ha mycket gemensamt med strukturerade intervjuer. Detta påstående 

bygger främst på att den insamlade data som tagits fram är likartad då de båda metoderna 

bygger på slutna frågor som kan kvantifieras.
84

 Enkäter är tidsmässigt effektiva och används 

lämpligast när det finns ett stort urval som ska undersökas.
85

 Webbenkäter är än mer 

tidseffektiva, men det kräver givetvis att respondenterna har tillgång till Internet.
86

  

 

Anledningen till att vi har använt oss av enkäter har främst varit att metoden har gjort det 

möjligt att samla in information från ett mycket större urval jämfört med om vi skulle talat 

med företagsrepresentanterna. En annan orsak är att vi på kort tid har nått ut till 

respondenterna, vilket gjort att vi kunnat lägga mer tid på sammanställningen av den inkomna 

datan. Respondenterna har garanterats att deras svar behandlas konfidentiellt. De har därmed 

inte behövt vara rädda för att svaren ska kunna kopplas till dem. Vi har använt oss av 

webbaserade enkäter för att effektivisera arbetet med distributionen av enkäten. Vi har skickat 

ut ett missivbrev med en medföljande länk till enkäten till samtliga respondenter i urvalet. Det 

inledande brevet ska förklara undersökningens syfte och väcka mottagarens intresse för att 

besvara enkäten
87

. Vi har utformat två olika missivbrev; ett till mössföretagen
88

 och ett till 

gasellföretagen
89

, för att på så sätt kunna rikta specifik information till respektive 

företagsledare gällande hur de har kommit med i enkäten. I brevet har vi gjort mottagarna 

uppmärksamma på att det finns lite forskning på småföretag, då stora amerikanska företag 

länge varit modell i studier. Vi har även motiverat dem att svara genom att skriva att de själva 

kan få ut information om en större grupp ägarledda småföretag, samt företag som finns inom 

deras populationsområde.  
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Programmet som vi har använt oss av för utformning, distribution och insamlande av data från 

respondenter kan spåra vem som har svarat. Detta har inneburit att vi har kunnat skicka 

påminnelser till de företag som inte har svarat. 

 

3.2.2 Stratifierat urval 

Studiens respondenter har valts ut enligt ett stratifierat urval. Populationen delas genom detta 

urvalssätt upp i kategorier (strata) efter de egenskaper som kännetecknar dem
90

. Populationen 

fördelar sig på två grupper som är enkla att identifiera, vilket gjorde att vi kunde få fram listor 

med företag ur de båda grupperna på ett smidigt sätt. Vi ville få med företag ur de båda 

grupperna för att kunna studera om tillväxtfaktorn påverkar styrelsesammansättningen och 

dess funktion. Om vi enbart hade använt en lista, så skulle betydligt fler mössföretag än 

gasellföretag ha valts ut, eftersom 96,8 procent var mössföretag och 3,2 procent var 

gasellföretag.  

 

Vårt urval bygger på populationen småföretag i EU-regionen ”Småland och öarna” som inte 

är dotterbolag. Denna population är indelad i två delpopulationer; gasellföretag och 

mössföretag. Vi har använt oss av Retriever Bolagsinformation
91

, ett företagsregister som 

Linnéuniversitetet har tillgång till, för att få fram vilka företag som uppfyller kriterierna i vår 

population. För att skilja ut gasellföretagen bland dessa, så använde vi oss av en lista som 

publicerat vilka som fått utmärkelsen i vår valda region år 2009
92

.  Vi sorterade ut de 

gasellföretag som inte uppfyllde småföretagskriteriet. Till slut återstod 55 gasellföretag. Vi 

har valt att ta med samtliga gasellföretag med e-post, vilka var 46 stycken, i vår studie. 

Mössföretagen i regionen uppgick till 1377 företag. Vi har bedömt att vi inte har tillräckligt 

med resurser att ta med alla dessa företag och har därmed tillämpat ett slumpmässigt urval på 

250 mössföretag. Företagen tilldelades nummer mellan 1 och 1377 som sedan slumpades ut 

med hjälp av en slumpgenerator
93

. Om det visade sig att det utvalda företaget inte hade någon 

e-postadress gick vi vidare till nästa slumptal. Detta gjordes framtill dess att 250 mössföretag 

hade samlats in. Detta innebär att vi har med cirka 83,6 procent av gasellföretagen i 

populationen och har gjort ett urval på cirka 18,2 procent av mössföretagen.  
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När vi sedan skickade ut enkäten fick vi tillbaka några olevererade e-postmeddelande, där den 

angivna e-postadressen inte längre existerade. Dessa bestod av ett gasellföretag och tolv 

mössföretag. Vårt egentliga urval består därför av 45 respektive 238 stycken, det vill säga 

totalt 283 företag. 

 

Det första utskicket av webbenkäten skedde den 6 maj 2010, efter att vi inväntat vår 

handledares kommentarer. På eftermiddagen hade 57 VD:ar påbörjat enkäten, medan 43 

VD:ar hade avslutat den. Vi skickade ut en första påminnelse den 10 maj 2010 för att höja 

svarsfrekvensen. Tidigare studier har visat att svarsfrekvensen höjs om påminnelser sänds 

ut
94

. Vi skickade ut en andra påminnelse den 13 maj 2010, och stängde igen enkäten den 17 

maj 2010 klockan 13.00 för att därefter påbörja sammanställningen av den data som 

inkommit.  

 

Vi fick e-post från sju VD:ar som av olika anledningar inte kunde svara på vår enkät. För att 

få fram svarsfrekvensen har vi tagit bort de som gick in och svarade på någon enstaka fråga 

utan att fullfölja vår undersökning. Vår svarsfrekvens blev därför 139. Detta motsvarar cirka 

49 procent av hela populationen.   

 

De företag som inte var ägarledda sorterades bort. Tillslut återstod 119 användbara svar. 99 av 

dessa var mössföretag (cirka 42 procent av urvalet) och 20 var gasellföretag (cirka 44 procent 

av urvalet). 

 

3.2.3 Bortfallsanalys 

Det är av vikt att göra en bortfallsanalys för att kunna analysera om de uteblivna svaren kan 

ge följder på resultatet. Detta görs lättast genom att jämföra populationen eller urvalet med de 

svar som kommit in med någon information som finns tillgängligt.
95

 

 

Det procentuella bortfallet var cirka 58 procent för mössföretagen och cirka 56 procent för 

gasellföretagen. Vi har valt att jämföra urvalet med de svar vi fått in genom att se;  

 hur den procentuella svarsfrekvensen, mellan grupperna, är jämfört med urvalet.  
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 hur svarens medelvärde för antal anställda, inom varje företagstyp, är jämfört med 

urvalets medelvärde.  

 hur svarens medelvärde för omsättning, inom varje företagstyp, är jämfört med 

urvalets medelvärde.  

De två sista punkterna är de kontrollvariabler som vi har valt att använda i uppsatsen. 

Bortfalsanalysen kommer att illustreras i tabellen nedan. 

Urval  Medelvärde 

 Antal företag Antal anställda Omsättning 

Möss 84,1 % 19 35 547 tkr 

Gasell 15,9 % 20 36 659 tkr 

Totalt 100 % 19 35 720 tkr 

    

Svar  Medelvärde 

 Antal företag Antal anställda Omsättning 

Möss 83,2 % 19 36 447 tkr 

Gasell 16,8% 21 37 686 tkr 

Totalt 100 % 19 36 677 tkr 

Bortfallsanalys 

Som vi kan se i tabellen skiljer sig inte något av värdena markant. Detta innebär att svaren 

antagligen speglar urvalet ganska bra. Med andra ord kommer inte bortfallet ge några 

allvarliga påföljder på resultatet. 

 

3.3 Metodvalets begränsningar 

Den metod som vi har valt medför en del begränsningar. Undersökningen bygger endast på 

den bild VD:n, tillika ägaren, har om verkligheten. Deras verklighetsuppfattning kanske inte 

överensstämmer med exempelvis en extern styrelseledamots uppfattning. Användningen av 

webbenkäter som ska skickas till respondenternas e-post kanske inte är det mest effektiva 

sättet att få in ett stort antal svar på. Det kräver först och främst att respondenten använder sig 

av sin e-postadress. Risken finns också att det finns en rädsla av att svara på frågor på 

Internet. Vi menar dock att fördelarna med att skicka ut enkäten elektroniskt överväger 

nackdelarna eftersom distributionsprocessen är snabbare än vad den är vid utskick av 

pappersenkäter. Vi anser även att det är lättare för respondenten att fylla i en webbenkät än 

vad det är att fylla i en pappersenkät och sedan posta den i ett svarskuvert. En ytterligare 

fördel är att respondenterna endast kan se en fråga åt gången och därmed känns inte enkäten 
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som en börda att genomföra. Slutligen är webbenkäter ett mycket bättre distributionsmedel 

med tanke på miljön än pappersenkäter.  

 

3.4 Uppsatsens tillförlitlighet 

Det är viktigt att en uppsats är tillförlitlig. De tillförlitlighetsbegrepp som brukar användas i 

en kvantitativ metod är reliabilitet och validitet.
96

 Nedan ska vi förklara hur vår undersökning 

uppfyller kriterierna för begreppen.    

 

3.4.1 Enkätundersökningens reliabilitet  

Reliabilitet innebär, i en enkätundersökning, att frågor ställs på ett korrekt sätt. För att inte 

orsaka misstolkningar från respondenternas sida ska frågorna vara enkla att besvara och 

svaren ska bara kunna tolkas på ett sätt. Detta innebär att om en enkät skickas ut till en 

respondent vid två olika tillfällen ska svaren på enkäten vara likartade.
97

  

 

Vi har som utgångspunkt i enkäten försökt att ställa frågor som inte kan misstolkas för att öka 

reliabiliteten. När ett begrepp har kunnat uppfattas som svårtolkat har vi valt att definiera det 

begreppet. De svårtolkade begrepp vi har definierat i enkäten är ”externa styrelseledamöter”
98

 

och ”huvudägaren”
99

. Vi har till allra största del använt oss av slutna frågor med alternativ för 

att undvika misstolkningar i kodandet.  

 

Vid utformningen av enkäten har vi tänkt att frågorna ska komma i en logisk följd för 

respondenterna. Den första frågan är om företaget är ägarlett eller inte. Denna fråga sorterar ut 

de företag som ingår i vår population; om de har svarat att företaget inte är ägarlett behöver de 

således inte besvara fler frågor. Den webbaserade undersökningen gör det lätt att hoppa över 

de frågor som inte är relevanta för den enskilde respondentens företag. Vi har även frågor som 

vid en snabb översikt ser väldigt lika ut (jämför fråga 6 och fråga 12 i bilaga 3). Frågorna 

syftar dock på två olika saker; vilka förväntningar företaget hade på de externa 

styrelseledamöterna respektive vad styrelsen verkligen bidrar med. För att göra en tydligare 

skillnad för respondenterna har vi valt att markera orden ”förväntade” och ”bidrar”.  
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3.4.2 Enkätundersökningens validitet 

Validitet handlar om att mäta det som verkligen avses att mäta. I enkätundersökningar är det 

viktigt att frågorna speglar det som forskarna vill undersöka. Utformningen av frågorna i 

enkäten är med andra ord avgörande i kvantitativa metoder där enkätundersökningar 

används.
100

 Det räcker oftast inte med en fråga för att få svar på det som ska undersökas. Flera 

”bra” frågor inom ett område ökar validiteten genom att det ger en bättre bild av det som 

forskaren ämnar undersöka.
101

 För att öka validiteten bör mått som har använts i tidigare 

undersökningar användas. Används nya mått bör forskarna fråga kunniga personer om måttet 

fångar det som det ska mäta.
102

  

 

För att öka validiteten i vår undersökning har vi först ställt upp huvudfrågan, efter detta har vi 

utformat hypoteser som är härledda från den litteratur vi har använt, under avsnitt 3, i 

uppsatsen. Vi har utformat frågor som ska svara på hypoteserna och kontrollerat att de 

verkligen gör det. För att höja validiteten ytterligare har vi använt oss av frågor som funnits 

med i tidigare forskning inom vårt område. Vi diskuterade vad varje fråga skulle bidra med 

och vilken hypotes den skulle hjälpa till att besvara. Frågorna lämnades sedan över till vår 

handledare för att se om hon uppfattade frågorna på samma sätt som vi. En del 

omarbetningarna av frågorna och svarsalternativen gjordes innan den slutliga enkäten blev 

klar. 

 

3.4.3 Enkätundersökningens operationalisering  

För att erhålla en hög reliabilitet och en hög validitet i en studie är det viktigt att 

operationaliseringen är bra gjord.
103

 Operationalisering betyder, i en kvantitativ studie, att 

göra ett begrepp mätbart genom att precisera och konkretisera begreppet. Utifrån detta kan ett 

mätinstrument utformas, exempelvis en fråga i en enkätundersökning.
104

  

 

Vi har efter framtagandet av hypoteserna valt att sätta igång en tankeprocess i hur vi ska 

kunna göra hypoteserna mätbara för att svara på dem. I bilaga 5 presenteras hypoteserna 

återigen, argument för vilka frågor i enkäten som ska besvara varje hypotes samt hur frågorna 

är framtagna. 
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I hypotes 1 finns begreppet funktion. Detta begrepp görs greppbart med hjälp av fem 

huvudfrågor, med tillhörande alternativ. Vi vill med begreppet fånga vad företagen använder 

sin styrelse till. Om respondenterna anger ”stämmer inte alls” på våra påståenden om vad 

deras styrelser tillför så har vi en stark indikation på att styrelsen inte fyller någon funktion.  

Här har vi ställt upp en mängd alternativ för att få en så bred bild som möjligt av styrelsen. Vi 

har frågat efter om det finns en tydlig arbetsfördelning mellan styrelsen och företagsledningen 

för att se om styrelsen över huvud taget har en självständig funktion. Vi har till sist frågat 

efter deras syn på användandet av styrelsen; om de anser att de kan använda den mer än vad 

de gör för närvarande. Denna fråga har dock endast ställts till dem som inte har externa 

styrelseledamöter. Med denna sista fråga får vi en inställning till styrelsen som organ. 

 

I hypotes 2 finns begreppet aktivitet. Fyra huvudfrågor, med tillhörande alternativ, har 

formulerats för denna hypotes. Aktiviteten har i tidigare studier mätts genom antalet 

styrelsemöten
105

. Detta har även vi gjort. Vi har haft med en direkt fråga till VD:n för att få 

dennes syn på styrelseaktiviteten. Två frågor har utvecklats med flera underfrågor. Detta för 

att se om företaget arbetat för att förbättra styrelsens förmågor inom olika områden de tre 

senaste åren. En utbildning inom branschspecifika områden bör ge förbättrade insikter för 

styrelsen och visar en vilja från företagets sida att uppdatera styrelsens kompetenser. 

 

Hypotes 3 a och b innehåller begreppet ”förändring av styrelsesammansättning”. Hypoteserna 

har besvarats med hjälp av tre frågor. Eftersom vi varken preciserat förändringen med ”bytt 

ut” eller ”kompletterat styrelsen med” så ingår alla förändringar som en styrelse kan genomgå 

i frågorna. Vi valde att definiera mer ”nyligen” med tre år och ”oftare” med en femårsperiod. 

Tre år kanske, vid första anblicken, inte känns som nyligen, men då enkäten utgår från att 

gasellföretagen fick utnämningen 2009 så fann vi det relevant att gå tillbaka lite i tiden 

eftersom juryn som Dagens industri satt samman granskar företagets tillväxt tre år tillbaka i 

tiden.   

 

För att svara på hypotes 4 ställdes två direkta frågor. Vi valde även att ställa tre ytterligare 

frågor som handlade om förväntningar för att se vad det var som fick dem att ta in externa 

styrelseledamöter till styrelsen och om företagstyperna skiljde sig åt angående detta. 
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För att svara på hypotes 5 hade vi en fråga. 

 

För att besvara huvudfrågan har vi tagit hjälp av alla frågor. På detta sätt har vi fått en bred 

överblick över vad styrelsen fyller för någon funktion. 

 

3.5 Mätinstrument 

3.5.1 Variabler 

För att veta vilka beräkningar som ska göras i en undersökning är det viktigt att veta vilken 

typ av variabel som används. Det finns dels kvalitativa variabler; ordinal- och 

nominalvariabler, och dels kvantitativa variabler i form av kvot- och intervallvariabler. 

Ordinalvariabler är sådana variabler som går att rangordna. Ett exempel på sådana variabler är 

när attitydskalor används (skala 1-5).  Nominalvariabler används när det inte går att rangordna 

variabelvärdena. Ett exempel på detta är man och kvinna. Finns det endast två alternativ som i 

senaste exemplet kallas det även för en dikotom variabel. Kvot- och intervallvariabler kan 

alltid mäta avstånd och rangordnas. Exempel på dessa variabeltyper är antal barn och 

inkomst.
106

  

 

Variablerna i vår undersökning har bestått av de olika frågor vi har ställt i vår enkät samt 

vilken företagstyp, som är en nominal- eller dikotom variabel, det har varit. Nedan följer en 

tabell över vilka typer av variabler som de olika frågorna har haft; 

Nominalvariabler 4, 8, 9, 13, 15, 18 och 19. 

Ordinalvarialber 6, 7, 10, 11, 12, 14 och 16. 

Kvotvariabler 2, 3, 5 och 17. 

 

Vi har även använt oss av två kontrollvariabler, i form av antal anställda och omsättning, för 

att se om svaren på frågorna har något samband med dessa. Båda dessa variabler är 

kvotvariabler. Observera att fråga 1 i enkäten inte är en variabel i sig utan är till för att sålla ut 

vilka företag som är ägarledda. Det är således endast ägarledda företag som finns 

representerade i våra siffror. Inga företag har därmed ett moderbolag som huvudägare. 
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3.5.2 Kodning 

För att kunna bearbeta data statistiskt är kodning av enkäter viktigt. Varje svarsalternativ ska 

tilldelas ett numeriskt värde.
107

  

 

För att upprätta kodningen har vi gjort en kodningsmanual (se bilaga 4). Kodningsmanualen 

har lagts in i det dataprogram som vi använt oss av, och därmed har vi inte behövt skriva in 

koderna manuellt. Kodningen kring företagstyp har vi dock fått lägga in på egen hand. En del 

omkodningar skedde för att minska kategorierna och därmed höja det så kallade förväntade 

värdet (se bivariat analysmetod under 3.6.2 där en utförligare förklaring till varför omkodning 

behövts presenteras). 

 

3.6 Analysmetoder 

Det program som vi har använt oss av för att analysera det insamlade materialet är SPSS. 

 

3.6.1 Univariat  

En univariat analys innebär att forskaren studerar en variabel i taget för att få fram dess 

medelvärde, variation, fördelning, centraltendens samt spridning
108

. Vi har använt oss av 

tabeller för att först åskådliggöra olika svar; såsom hur många gasellföretag som har externa 

styrelseledamöter.  Vi har använt medelvärde, median och fördelning i form av procenttal som 

visar skillnader mellan de undersökta företagsgrupperna. 

 

3.6.2 Bivariat  

En bivariat analys handlar om att forskaren analyserar två variabler i taget för att se hur de två 

är relaterade till varandra.
109

 Vi har i vår undersökning främst testat skillnaderna mellan 

företagstyperna och de olika svaren på frågorna i enkätundersökningen. Det vill säga att vi har 

använt en kvalitativ nominalvariabel som en av de två variablerna i de bivariata testen.  

 

Vid bivariata analyser görs olika test för att se om det finns en signifikant skillnad mellan två 

olika grupper. Vilket test som görs beror på vilka variabler som används. När två kvalitativa 

variabler testas görs korstabuleringar mellan de kvalitativa variablerna. Detta leder till att ett 

så kallat Chi-square test kan användas som testar om det finns en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Om den förväntade frekvens är lika med 0 eller om mer än 20 procent av 
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kategorierna har en förväntad frekvens som är mindre än fem ska inte chi-square användas. I 

dessa fall måste kategorierna slås samman för att öka de förväntade frekvenserna. Detta går 

inte vid fyrfältstabeller (test mellan två dikotoma variabler). Då kan istället Fisher´s exakta 

test användas.
110

 

När en kvantitativ och en kvalitativ variabel testas mot varandra används ett så kallat t-test. T-

testet visar om det finns en signifikant skillnad i medelvärdet mellan två grupper.
111

 För att se 

hur sambandet ser ut mellan två variabler i en hel population kan Pearsons r och Spearmans 

rho användas. Pearsons r används vid jämförelse mellan två kvantitativa variabler. Spearmans 

rho används mellan två kvalitativa variabler eller mellan en kvantitativ och en kvalitativ 

variabel. Testen visar hur variablerna korrelerar, det vill säga om det finns ett samband, med 

varandra och om denna korrelation är statistiskt signifikant.
112

  

 

Vi har främst testat skillnader mellan variabeln företagstyp (kvalitativ variabel) och både 

kvantitativa och kvalitativa variabler. Detta innebär att vi har använt oss av dels chi-square 

test och dels t-test för att kunna påvisa om det har funnits någon signifikant skillnad mellan 

gasell- och mössföretag. I resultatavsnittet kommer det att framgå vilket test som har använts 

på vilken fråga. En del variabler har kodats om på grund av att det förväntade frekvensen har 

varit mindre än fem i mer än 20 procent av kategorierna. Omkodningen har skett genom att vi 

har fört samman svaren, om möjligt, till två kategorier och sedan gjort ett nytt bivariat test. På 

de femgradiga skalorna har vi fört samman svar 1 och 2 till 1, svar 3 till 2 samt svar 4 och 5 

till 3. Vi har även testat samband mellan andra variabler med hjälp av Pearsons r och 

Spearmans rho för att se om skillnaderna i svaren kan bero på något annat än företagstypen.  

 

Den signifikansnivån vi använder oss av är 5-procentsnivån. Detta är en allmän vedertagen 

nivå, vilket innebär att om en signifikant skillnad eller ett signifikant samband återfinns i ett 

test är det med 95 procents säkerhet att skillnaden eller sambandet finns i hela 

populationen
113

.
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4. Regionen har talat 

i har i detta avsnitt sammanställt det material som är resultatet av vår utskickade 

webbenkät.  Först ges en inledande beskrivning av de företag som deltagit och sedan 

presenteras en fråga i taget. För att underlätta för läsaren när resultatet ska förstås så har vi 

ibland tagit upp tabeller. De tabeller som har valts ut har haft ett särskilt intressant innehåll. 

 

De företag som har svarat på webbenkäten är småföretag. Enligt vår tidigare definition är ett 

småföretag ett företag med 10 till 49 anställda. I genomsnitt så har våra respondentföretag 19 

anställda. Den genomsnittliga omsättningen bland respondenterna var 36 677 tkr. Cirka 34 

procent finns inom tillverknings- och industrisektorn, cirka 22 procent finns inom parti eller 

detaljhandeln, cirka 12 procent finns inom bygg-, design- och inredningssektorn och cirka 12 

procent finns inom området transport- och magasinering. Resterande 20 procent finns inom en 

mäng branscher såsom fastighetsbranschen, hotell- och restaurangbranschen, data-, IT och 

telekommunikationsbranschen samt bank- och försäkringsbranschen.  

  

4.1 Hypotes 1  

Ägarledda gasellföretag anser att styrelsen fyller en större funktion än vad ägarledda 

mössföretag anser. 

 

Fråga 9. Har ni tidigare tänkt att det finns ett behov av att utveckla styrelsearbetet? 

Frågans syfte var att se om de företag som inte hade externa styrelseledamöter anser att de 

behöver utveckla styrelsearbetet eller om de är nöjda med styrelsen som den är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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Behovet av att utveckla styrelsearbetet – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Möss Gasell 

Behovet av att utveckla 

styrelsearbetet 

Ja, för att avlasta ledningen Antal 5 1 

% inom företagstyp 7,1% 8,3% 

Ja, för att hjälpa företaget  

vid en tillväxtsatsning 

Antal 22 4 

% inom företagstyp 31,4% 33,3% 

Nej, har inte tänkt på det Antal 40 3 

% inom företagstyp 57,1% 25,0% 

Övrigt Antal 3 4 

% inom företagstyp 4,3% 33,3% 

Total Antal 70 12 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 

Tabell 1. Chi-square testet visade att det fanns en eventuell signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Testet 

visade dock att 37,5 procent av kategorierna hade en förväntad frekvens som var mindre än fem. 

 

Skillnaden mellan företagstyperna var ganska stor (se tabell 1). En hel del svar från 

gasellföretagen har dock dolts i kategorin övrigt. Vi valde därför att studera dessa svar 

närmare för att få en klarare bild över hur företagstyperna hade svarat och kunna skapa en ny 

tabell (tabell 2). Två av dessa svar var så tvetydigt att vi inte kunde placera det i någon 

kategori. Det förekom svar som visade att vissa av gasellerna hade funderat på det men inte 

gått vidare med det och någon respondent hade prövat det för ett antal år sedan. Det fanns ett 

utmärkande mössföretag vars svar var: ”ja, för att få in ekonomisk expertis i ledningen”. Detta 

anser vi vara utmärkande då mer än hälften av mössföretagen inte tänkt på det eller ansåg sig 

inte behöva det.  
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Behov av att utveckla styrelsen – Företagstyp: omkodad till två kategorier 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Behov av att utveckla 

styrelsen. 

Nej Antal 40 3 43 

% inom företagstyp 58,0% 27,3% 53,8% 

Ja Antal 29 8 37 

% inom företagstyp 42,0% 72,7% 46,3% 

Total Antal 69 11 80 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 2. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (0,101>0,05). 

 

Tabell 2 visar att en majoritet av mössföretagen inte har sett ett behov av att utveckla 

styrelsen, medan det är det motsatta förhållandet för gasellföretagen, dock är skillnaden inte 

signifikant.  

 

Fråga 10, 11 och 12. Vad bidrar styrelsen med? 

Fråga tio var till för alla respondenter. Syftet var att undersöka om styrelsen fyller någon 

funktion när det gäller att ha ett stort kontaktnät med intressenter. De intressenter vi frågade 

efter var; kunder, leverantörer, banker, riskkapitalister, kommuner och skattemyndigheten. 

Frågan är kopplad till servicerollen och vi ville se i vilken utsträckning servicerollen fanns i 

företagens styrelser. I tabell 3 ges en överblick över hur respondenterna har svarat på fråga 10. 

Bidrar med kontakt: 

Företagstyp Kunder Leverantörer Banker Riskkapitalister Kommuner Skattemyndighet 

Möss Medelvärde 3,3158 3,0947 3,7368 2,3158 2,8842 2,7895 

Median 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 3,0000 3,0000 

Standardav. 1,60626 1,61821 1,42329 1,55237 1,54963 1,56351 

Gasell Medelvärde 2,6316 2,5789 3,0000 2,0000 2,1579 2,3158 

Median 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Standardav. 1,53516 1,53897 1,59861 1,05409 1,25889 1,29326 

Total Medelvärde 3,2018 3,0088 3,6140 2,2632 2,7632 2,7105 

Median 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 3,0000 3,0000 

Standardav. 1,60849 1,61023 1,47251 1,48176 1,52445 1,52689 

Tabell 3. Tabellen visar medelvärde, median och standardavvikelse för de olika kontakterna.  
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Bidrar med kontakt till kunder – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med kontakt till kunder 1,00 Antal 21 7 28 

% inom företagstyp 22,1% 36,8% 24,6% 

2,00 Antal 13 2 15 

% inom företagstyp 13,7% 10,5% 13,2% 

3,00 Antal 11 4 15 

% inom företagstyp 11,6% 21,1% 13,2% 

4,00 Antal 15 3 18 

% inom företagstyp 15,8% 15,8% 15,8% 

5,00 Antal 35 3 38 

% inom företagstyp 36,8% 15,8% 33,3% 

Total Antal 95 19 114 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 4. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades trotts omkodning (0,215>0,05). 

 

På påståendet att styrelsen bidrar till kontakt med kunder svarade företagstyperna väldigt 

olika, vilket kan ses i tabell 4. En dryg tredjedel av gasellföretagen svarade att detta inte alls 

stämde. Den stora skillnaden mellan företagstyperna var att mössföretagen svarade tvärtemot. 

36,8 procent menade nämligen att påståendet stämde mycket bra. Det fanns dock inga 

signifikanta skillnader.  
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Bidrar med kontakt till leverantörer – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med kontakt till 

leverantörer 

1,00 Antal 25 7 32 

% inom företagstyp 26,3% 36,8% 28,1% 

2,00 Antal 13 3 16 

% inom företagstyp 13,7% 15,8% 14,0% 

3,00 Antal 16 3 19 

% inom företagstyp 16,8% 15,8% 16,7% 

4,00 Antal 10 3 13 

% inom företagstyp 10,5% 15,8% 11,4% 

5,00 Antal 31 3 34 

% inom företagstyp 32,6% 15,8% 29,8% 

Total Antal 95 19 114 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 5. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades efter omkodning (0,570>0,05). 

 

På påståendet att styrelsen bidrar till kontakt med leverantörer så har mössen i större 

utsträckning än gasellerna angett att styrelsen bidrar med detta (se tabell 5). Det fanns dock 

inga signifikanta skillnader. 
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Bidrar med kontakt till banker – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med kontakt till banker 1,00 Antal 14 4 18 

% inom företagstyp 14,7% 21,1% 15,8% 

2,00 Antal 5 5 10 

% inom företagstyp 5,3% 26,3% 8,8% 

3,00 Antal 12 3 15 

% inom företagstyp 12,6% 15,8% 13,2% 

4,00 Antal 25 1 26 

% inom företagstyp 26,3% 5,3% 22,8% 

5,00 Antal 39 6 45 

% inom företagstyp 41,1% 31,6% 39,5% 

Total Antal 95 19 114 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6. Chi-square testet visade att det fanns en eventuell signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom 33,3 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

På påståendet att styrelsen bidrar till bättre kontakt med banken var mössföretagen ganska 

överens om att styrelsen gör det (se tabell 6). Gasellföretagens svar var däremot ganska 

utspridda både på de högre och på de lägre svarsalternativen. Det fanns en eventuell 

signifikant skillnad, men denna kunde inte säkerställas. 

 

På påståendet att styrelsen förmedlar kontakter med riskkapitalister svarade majoriteten (63,1 

procent) av mössföretagen att detta påstående inte stämde eller inte stämde alls, det vill säga 

svarsalternativ 2 eller 1. Här var företagstyperna ganska överens, 68,4 procent av 

gasellföretagen svarade precis likadant. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

företagstyperna. 
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Bidrar med kontakt till kommuner – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med kontakt till 

kommuner 

1,00 Antal 28 8 36 

% inom företagstyp 29,5% 42,1% 31,6% 

2,00 Antal 12 4 16 

% inom företagstyp 12,6% 21,1% 14,0% 

3,00 Antal 21 4 25 

% inom företagstyp 22,1% 21,1% 21,9% 

4,00 Antal 11 2 13 

% inom företagstyp 11,6% 10,5% 11,4% 

5,00 Antal 23 1 24 

% inom företagstyp 24,2% 5,3% 21,1% 

Total Antal 95 19 114 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 7. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades efter omkodning (0,174>0,05). 

 

På påståendet att styrelsen förmedlar kontakter med kommunen svarade majoriteten av 

gasellerna att detta påstående inte stämde eller inte stämde alls (se tabell 7). Mössföretagen 

var däremot väldigt oense. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 

På påståendet att styrelsen förmedlar kontakt med skattemyndigheten visade det sig att det 

inte var särskilt stor skillnad mellan företagstyperna. Både möss- och gasellföretag ansåg inte 

att styrelsen förmedlade kontakt med skattemyndigheten. Ett svarsalternativ stack dock ut 

bland företagstyperna; 21,1 procent av mössföretagen tyckte att detta påstående stämde 

mycket bra. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan företagstyperna. 
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Vi fann tre svaga negativa samband när vi testade frågorna ovan mot förekomsten av externa 

styrelseledamöter. Korrelationerna presenteras i tabell 8.   

 

Korrelationer 

 

Förekomsten 

av externa 

ledam. 

Bidrar med 

kontakt 

kunder 

Bidrar med 

kontakt 

leverantörer 

Bidrar med 

kontakt 

banker 

Spearman'

s rho 

Förekomsten 

av externa 

ledam. 

Correlation Coefficient 1,000 -,213
*
 -,274

**
 -,193

*
 

Sig. (2-tailed) . ,023 ,003 ,039 

N 117 114 114 114 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 8. 

 

I fråga 11 gav vi respondenterna tre påståenden; Styrelsen bidrar med kontroll av företagets 

ekonomi, styrelsen bidrar med information om möjliga kunder och styrelsen bidrar med 

information om ny teknik. I tabell 9 ges en överblick över hur respondenterna har svarat på 

fråga 11. 

Bidrar med : 

Företagstyp 

Kontroll ekonomi 

Info. om möjliga 

kunder Info. om ny teknik 

Möss Medelvärde 4,000 3,181 2,862 

Median 4,000 3,000 3,000 

Standardav. 1,200 1,422 1,434 

Gasell Medelvärde 3,894 2,790 2,579 

Median 4,000 3,000 2,000 

Standardav. 1,449 1,548 1,644 

Total Medelvärde 3,982 3,115 2,814 

Median 4,000 3,000 3,000 

Standardav. 1,239 1,444 1,467 

Tabell 9. Tabellen visar medelvärde, median och standardavvikelse för de olika påståendena. 

 

Drygt 70 procent av de båda företagstyperna angav att påståendet om att styrelsen bidrar med 

bättre kontroll av företagets ekonomi stämde bra eller mycket bra. Det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna.  
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Svaren var ganska jämt fördelade, både mellan och inom grupperna, när det gällde om 

styrelsen bidrar med information om möjliga kunder. Det fanns inte här någon signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

Bidrar med information om ny teknik – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med information om ny 

teknik 

1,00 Antal 24 8 32 

% inom företagstyp 25,5% 42,1% 28,3% 

2,00 Antal 13 2 15 

% inom företagstyp 13,8% 10,5% 13,3% 

3,00 Antal 27 3 30 

% inom företagstyp 28,7% 15,8% 26,5% 

4,00 Antal 12 2 14 

% inom företagstyp 12,8% 10,5% 12,4% 

5,00 Antal 18 4 22 

% inom företagstyp 19,1% 21,1% 19,5% 

Total Antal 94 19 113 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 10. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades efter omkodning (0,435>0,05) 

 

För den sista av denna delfråga om styrelsens arbete fann vi vissa skillnader, vilket 

presenteras i tabell 10 ovan. Gasellerna är ganska överens om att styrelsen inte bidrar med 

information om ny teknik. Det är något mer tvetydigt när det gäller mössföretagen. Det fanns 

dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Vi fann ett svagt positivt signifikant samband när vi testade frågorna ovan mot förekomsten 

av externa styrelseledamöter. Korrelationen var 0,284 på 1-procentsnivån mellan förekomsten 

av externa styrelseledamöter och att styrelsen bidrar med bättre kontroll över företagets 

ekonomi. 

 

På fråga 12 ställde vi påståenden om styrelsens kompetens inom följande områden; teknik, 

ekonomi, juridik, marknad, marknadsföring, allmänna ledningsfrågor, bransch, forskning och 
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utveckling samt internationell handel. I tabell 11 ges en överblick över hur respondenterna har 

svarat på fråga 12. 

Bidrar med kompetens: 

Företagstyp 

Teknisk 

Ekonomi

sk Juridisk 

Marknad

s 

Markand

sföring 

Allmänna 

ledningsfrågor Bransch FoU Int. handel 

Möss Medelvärde 3,033 3,725 2,967 3,462 3,077 3,539 3,484 2,341 2,165 

Median 3,000 4,000 3,000 4,000 3,000 4,000 4,000 2,000 2,000 

Standardav. 1,567 1,317 1,320 1,311 1,231 1,319 1,417 1,213 1,293 

Gasell Medelvärde 2,611 3,556 3,111 3,167 2,778 3,889 3,000 2,722 2,389 

Median 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,500 3,000 3,000 3,000 

Standardav. 1,501 1,423 1,491 1,505 1,353 1,410 1,495 1,364 1,290 

Total Medelvärde 2,963 3,697 2,991 3,413 3,028 3,596 3,404 2,404 2,202 

Median 3,000 4,000 3,000 4,000 3,000 4,000 4,000 2,000 2,000 

Standardav. 1,557 1,330 1,344 1,342 1,251 1,334 1,434 1,241 1,289 

Tabell 11. Tabellen visar medelvärde, median och standardavvikelse för de olika kompetenserna.  

 

Bidrar med teknisk kompetens - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med teknisk kompetens 1,00 Antal 24 7 31 

% inom företagstyp 26,4% 38,9% 28,4% 

2,00 Antal 12 1 13 

% inom företagstyp 13,2% 5,6% 11,9% 

3,00 Antal 17 4 21 

% inom företagstyp 18,7% 22,2% 19,3% 

4,00 Antal 13 4 17 

% inom företagstyp 14,3% 22,2% 15,6% 

5,00 Antal 25 2 27 

% inom företagstyp 27,5% 11,1% 24,8% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 12. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades efter omkodning (0,798>0,05) 

 

Företagstyperna skiljer sig lite i åsikt huruvida styrelsen tillför teknisk kompetens eller inte 

(se tabell 12). Det fanns dock inte något signifikant samband mellan gasell- och 

mössföretagen.  
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Bidrar med ekonomisk kompetens -Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med ekonomisk 

kompetens 

1,00 Antal 10 3 13 

% inom företagstyp 11,0% 16,7% 11,9% 

2,00 Antal 7 0 7 

% inom företagstyp 7,7% ,0% 6,4% 

3,00 Antal 13 5 18 

% inom företagstyp 14,3% 27,8% 16,5% 

4,00 Antal 29 4 33 

% inom företagstyp 31,9% 22,2% 30,3% 

5,00 Antal 32 6 38 

% inom företagstyp 35,2% 33,3% 34,9% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 13. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom 33,3 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

Båda företagstyperna anser att styrelsen bidrar med ekonomisk kompetens (se tabell 13). 

Skillnaderna mellan företagsgrupperna är små, möjligtvis med undantag av att betydligt fler 

inom gruppen gaseller har angett mittenalternativet (det vill säga 3) i jämförelse med 

mössrespondenterna. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan företagstyperna. 
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Bidrar med juridisk kompetens - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med juridisk kompetens 1,00 Antal 19 4 23 

% inom företagstyp 20,9% 22,2% 21,1% 

2,00 Antal 11 1 12 

% inom företagstyp 12,1% 5,6% 11,0% 

3,00 Antal 27 7 34 

% inom företagstyp 29,7% 38,9% 31,2% 

4,00 Antal 22 1 23 

% inom företagstyp 24,2% 5,6% 21,1% 

5,00 Antal 12 5 17 

% inom företagstyp 13,2% 27,8% 15,6% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 14. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades efter omkodning (0,740>0,05) 

 

Mössföretagen anser att styrelsen bidrar med juridisk kompetens i större utsträckning än 

gasellföretagen (se tabell 14). Det finns dock inga signifikanta skillnader mellan 

företagstyperna. 

 

Vårt resultat visar att styrelsen totalt sätt inte bidrar med mycket marknadskompetens och 

marknadsföringskompetens. Spridningen i svaren mellan företagstyperna är ganska lika.  Det 

finns inte heller någon signifikant skillnad mellan dessa variabler och företagstyp.  
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Bidrar med allmänna ledningsfrågor - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med allmänna 

ledningsfrågor 

1,00 Antal 9 2 11 

% inom företagstyp 9,9% 11,1% 10,1% 

2,00 Antal 13 1 14 

% inom företagstyp 14,3% 5,6% 12,8% 

3,00 Antal 16 3 19 

% inom företagstyp 17,6% 16,7% 17,4% 

4,00 Antal 26 3 29 

% inom företagstyp 28,6% 16,7% 26,6% 

5,00 Antal 27 9 36 

% inom företagstyp 29,7% 50,0% 33,0% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 15. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom 33,3 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

Båda företagstyperna anser att styrelsen, i hög utsträckning, hjälper till kring allmänna 

ledningsfrågor (se tabell 15). Gasellföretags styrelser tenderar att bidra med mer hjälp kring 

dessa frågor än vad mössföretagen gör. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan 

företagstyperna.   

 

Totalt sett verkar inte styrelsen bidra med branschkompetens, kompetens inom forskning och 

utveckling samt kompetens inom internationell handel. Det finns inte heller några större 

skillnader mellan företagstyperna och variablerna bransch samt forskning och utveckling. Det 

finns inte heller några signifikanta skillnader mellan dem. Skillnaden mellan företagstypernas 

inställning till styrelsens kompetens inom internationell handel verkar dock vara något mer 

påtaglig vilket kan ses i tabell 16. Denna skillnad är dock inte signifikant.  
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Bidrar med kompetens inom internationell handel - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Bidrar med kompetens inom 

internationell handel 

1,00 Antal 41 7 48 

% inom företagstyp 45,1% 38,9% 44,0% 

2,00 Antal 18 1 19 

% inom företagstyp 19,8% 5,6% 17,4% 

3,00 Antal 12 7 19 

% inom företagstyp 13,2% 38,9% 17,4% 

4,00 Antal 16 2 18 

% inom företagstyp 17,6% 11,1% 16,5% 

5,00 Antal 4 1 5 

% inom företagstyp 4,4% 5,6% 4,6% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 16. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom 33,3 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

Vi fann ett svagt positivt och ett svagt negativt samband när vi testade frågorna ovan mot 

förekomsten av externa styrelseledamöter. Korrelationerna presenteras i tabell 17.   

Korrelationer 

 
Förekomsten av 

externa ledam. 

Bidrar med 

ekonomisk komp 

Bidrar med 

branschkomp. 

Spearman's 

rho 

Förekomsten av 

externa ledam. 

Correlation Coefficient 1,000 ,346
**

 -,215
*
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,025 

N 117 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 17. 
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Fråga 13. Finns det en tydlig arbetsfördelning mellan styrelsen och företagsledningen? 

Syftet med denna fråga var att vi ville se om styrelsen utgjorde en självständig funktion eller 

inte. 

Tydlig arbetsfördelning 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Tydlig arbetsfördelning Nej Antal 57 10 67 

% inom företagstyp 62,6% 55,6% 61,5% 

Ja Antal 34 8 42 

% inom företagstyp 37,4% 44,4% 38,5% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 18. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (0,604>0,05). 

 

Totalt sett anser företagen att det inte finns en tydlig arbetsfördelning mellan 

företagsledningen och styrelsen (se tabell 18). Vi kunde inte utröna några större skillnader 

mellan företagtyperna. Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan dem. 

 

Vi fann däremot ett svagt positivt signifikant samband mellan antal styrelseledamöter och 

användandet av en tydlig arbetsfördelning. Korrelationen var 0,221 på 5-procentsnivån. Det 

fanns även ett signifikant samband mellan antal externa styrelseledamöter och användandet av 

en tydlig arbetsfördelning. Detta samband var positivt och starkare än föregående samband. 

Korrelationen var 0,324 på 1-procentsnivån. 

 

4.2 Hypotes 2  

Ägarledda gasellföretags styrelse är mer aktiv än ägarledda mössföretags. 

 

Fråga 3. Hur ofta sammanträdde styrelsen under 2009? 

Syftet med fråga tre var att få ett direkt svar på hur många protokollförda styrelsemöten som 

företagen hade under 2009. Vi tog fram medelvärde och median på respondenternas svar, som 

kan ses i tabell 19.  
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Antal möten 

Företagstyp Medelvärde Median Standardav. 

 

Möss 2,704 2,000 2,011 

Gasell 2,750 1,000 3,041 

Total 2,712 2,000 2,204 

Tabell 19. T-testet gav ingen signifikant skillnad på 5-procentnivån mellan  

möss- och gasellföretag (0,933>0,05). 

 

Det verkar inte som det finns någon större skillnad mellan antal protokollförda möten och 

företagstyp. Skillnaden som finns är inte heller signifikant. 

 

Vi fann däremot ett svagt positivt signifikant samband mellan antalet styrelseledamöter och 

antal protokollförda möten. Korrelationen var 0,324 på 1-procentsnivån. Vi fann även ett 

signifikant samband mellan antal externa styrelseledamöter och antalet protokollförda möten. 

Korrelationen var 0,273 på 1-procentsnivån. 

 

Fråga 14. Hur aktiv anser ni att er styrelse är? 

Frågan var en direkt fråga till VD:n för att få dennes syn på styrelseaktiviteten i företaget. 

Hur aktiv styrelsen är – Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Hur aktiv är styrelsen? Inte aktiv Antal 10 3 13 

% inom företagstyp 11,0% 16,7% 11,9% 

Lite aktiv Antal 29 5 34 

% inom företagstyp 31,9% 27,8% 31,2% 

Aktiv Antal 22 7 29 

% inom företagstyp 24,2% 38,9% 26,6% 

Mycket aktiv Antal 30 3 33 

% inom företagstyp 33,0% 16,7% 30,3% 

Total Antal 91 18 109 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 20. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

signifikant skillnad visades, med Fisher‟s exakta test, efter omkodning (1,000>0,05) 

 

Företagstyperna är ganska lika i sina svar vad gäller hur aktiv styrelsen är eftersom drygt 50 

procent av båda företagstyperna har svarat att de är aktiva eller mycket aktiva (se tabell 20). 
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Mössföretagen tenderar dock vara mer aktiva än vad gasellföretagen är. Frågan gav dock inga 

signifikanta skillnader. 

 

Fråga 15. Har ni under de senaste tre åren utvecklat er styrelse genom /…/? 

Syftet med frågan var att försöka mäta om ägarna arbetar aktivt med att utveckla och förändra 

styrelsen. Vi frågade om de utvecklat styrelsen genom dessa fyra alternativ; utbildning i 

styrelsearbete, strategisk rekrytering av nya styrelseledamöter med specifik kompetens, 

utvärdering av styrelsen och utbildning inom branschspecifika områden. 

 

För varje svarsalternativ har omkring 80 procent av både möss- och gasellföretagen svarat nej. 

Med andra ord finns det ingen skillnad i företagstypernas tänkande vad gäller att utveckla 

styrelsens kompetens. Andelen som svarat ja på svarsalternativen är däremot alltid högre 

bland mössföretagen än bland gasellföretagen förutom när det gäller alternativet 

styrelseutvärdering. Andelen gasellföretag är i detta fall 22,2 procent, medan andelen 

mössföretag är 15,4 procent. Det fanns inte heller några signifikanta skillnader mellan 

företagstyperna. 

 

Vi fann dock två signifikanta och positiva samband mellan antal externa styrelseledamöter 

och utveckling av styrelsen. Dessa samband presenteras i tabell 21. 

Korrelation 

 

Antal externa 

styrelseledamö

ter 

styrelseutvärd

ering 

Rekryterat 

styrelseledamöter med 

specifik kompetens 

Spearman'

s rho 

Antal externa 

styrelseledam

öter 

Correlation Coefficient 1,000 ,459
**

 ,394
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 119 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 21. 

 

Fråga 16. A) Hur ofta tar styrelseledamöter, som inte sitter med i företagsledningen, 

initiativ till ärenden som behandlas i styrelsen? 

  

B) Hur ofta kommer förslagen till lösningar på de problem som behandlas i 

styrelsen ursprungligen från styrelseledamöter som inte sitter med i 

företagsledningen? 
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C) Hur ofta under styrelsebehandlingen av ett ärende ändras VD:s förslag till 

lösning av styrelsen? 

 

Frågan hade i syfte att fånga upp om styrelsen är aktiv gentemot företagsledningen. De svar vi 

fick pekade mot att styrelsen inte var så aktiv relativt sett, de flesta svar låg på den lägre nivån 

och i mössföretagens grupp svarade de flesta 1 som stod för ”aldrig”. Antalet respondenter 

som svarat 1 eller 2 låg aldrig under 50 procent och är en likhet mellan båda företagstyperna. 

Resultatet på frågorna gav inte heller några signifikanta skillnader mellan företagstyperna. 

 

Vi ställde även respondenternas svar på hur aktiva de tyckte att deras styrelse var mot 

enkätens alla dolda aktivitetsvariabler, det vill säga fråga 3, 15 och 16. Vi fick signifikanta 

och svaga positiva samband mellan de variabler som presenteras i tabell 22. 

 

Korrelation 

 Hur aktiv 

styrelsen är 

Styrelseledamo

ts tar initiativ 

till ärende 

Styrelseutvärder

ing Antal möten 

Spearman'

s rho 

Hur aktiv 

styrelsen 

är 

Correlation Coefficient 1,000 ,254
**

 ,229
*
 ,254

**
 

Sig. (2-tailed) . ,008 ,017 ,008 

N 109 107 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 22. 

 

4.3 Hypotes 3a och 3b 

Hypotes 3a: Ägarledda gasellföretag har förändrat sin styrelsesammansättning mer nyligen 

än ägarledda mössföretag. 

Hypotes 3b: Ägarledda gasellföretag förändrar sin styrelsesammansättning oftare än 

ägarledda mössföretag. 

 

Fråga 17. Hur många gånger har ni förändrat er styrelsesammansättning de senaste fem 

åren? 

Syftet med fråga 17 var att se hur många gånger företagen hade förändrat styrelsen de fem 

senaste åren.  
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Antal förändringar de senaste fem åren 

Företagstyp Medelvärde Median Standardav. 

 

Möss ,711 ,000 ,915 

Gasell 1,000 ,000 1,620 

Total ,757 ,000 1,054 

Tabell 23. 

 

I tabell 23 kan vi se att gasellerna i genomsnitt har förändrat styrelsen oftare än 

mössföretagen. Detta tyder på att gasellerna är mer aktiva vad gäller omstrukturering av 

styrelsesammansättning. Dock har mer än hälften svarat att de inte förändrat styrelsen de 

senaste fem åren. Detta förtydligas av respondenternas svar på fråga 18. Det fanns dock inte 

någon signifikant skillnad mellan företagstyperna.  

 

Fråga 18. Har ni förändrat er styrelsesammansättning de senaste tre åren? 

Syftet med fråga 18 var att se om det fanns skillnader vad gäller om gasellföretagen hade 

förändrat sin styrelse mer ”nyligen” än mössföretagen. Denna fråga var en kompletterande 

fråga till fråga 17.  

 

Förändringar de senaste tre åren - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förändringar de senaste tre 

åren 

Nej Antal 62 11 73 

% inom företagstyp 68,9% 64,7% 68,2% 

Ja Antal 28 6 34 

% inom företagstyp 31,1% 35,3% 31,8% 

Total Antal 90 17 107 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 24. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (0,780>0,05). 

 

I detta fall har de flesta företag oavsett företagstyp svarat att de inte har förändrat 

styrelsesammansättningen de senaste tre åren (se tabell 24). Det finns med andra ord ingen 

synbar skillnad mellan möss- och gasellföretagen. Detta kunde även bekräftas med att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan företagstyperna. 
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Fråga 19. Av vilken anledning förändrade ni styrelsesammansättningen? Flera svar var 

möjliga. 

Syftet med fråga 19 var att se vad som fick företagaren att förändra styrelsesamman-

sättningen.  

Anledning: för att få in ny expertis - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Anledning för att få in ny 

expertis 

Nej Antal 16 4 20 

% inom företagstyp 57,1% 66,7% 58,8% 

Ja Antal 12 2 14 

% inom företagstyp 42,9% 33,3% 41,2% 

Total Antal 28 6 34 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 25. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (1,000>0,05). 

 

Den vanligaste anledningen som respondenter angav var att de ville få in ny expertis (se tabell 

25). Resultatet tyder på att denna anledning var större bland mössföretagen men det finns 

ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna. 

 

Anledning: slutade eller avled - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Anledning: slutade eller avled Nej Antal 18 3 21 

% inom företagstyp 64,3% 50,0% 61,8% 

Ja Antal 10 3 13 

% inom företagstyp 35,7% 50,0% 38,2% 

Total Antal 28 6 34 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 26. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (0,653>0,05). 

 

Den näst vanligaste anledningen till förändringen i styrelsesammansättningen var att en 

styrelseledamot hade slutat eller avlidit (se tabell 26). Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan företagstyperna. 
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Anledning: övrigt - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Anledning övrigt Nej Antal 20 4 24 

% inom företagstyp 71,4% 66,7% 70,6% 

Ja Antal 8 2 10 

% inom företagstyp 28,6% 33,3% 29,4% 

Total Antal 28 6 34 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 27. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (1,000>0,05). 

 

Den tredje vanligaste anledningen var att företagen ville förklara sig med ord varför 

förändringen hade skett (se tabell 27). Förklaringarna till förändringen bestod av; 

generationsväxling, att företaget byter styrelse vart tredje år samt ägarförändringar. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna, när det gäller om de svarat ja eller nej på 

denna fråga. 

 

Anledning: större nätverk - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Anledning större nätverk Nej Antal 21 5 26 

% inom företagstyp 75,0% 83,3% 76,5% 

Ja Antal 7 1 8 

% inom företagstyp 25,0% 16,7% 23,5% 

Total Antal 28 6 34 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 28. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (1,000>0,05). 

 

Den fjärde vanligaste anledningen till varför styrelsesammansättningen hade förändrats var att 

företagen ville få ett större nätverk (se tabell 28). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

företagstyperna. 
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Övriga svarsalternativ hade en mycket låg frekvens av ja-svar och inga signifikanta skillnader 

mellan företagstyperna. 

 

4.4 Hypotes 4 

Externa styrelseledamöter är vanligare i ägarledda gasellföretag än i ägarledda mössföretag. 

 

Fråga 4. Har företaget externa styrelseledamöter som tillsattes tidigare än 2009? 

Eftersom gasellerna blev utnämnda till gaseller år 2009 ville vi se om de hade tillsatt externa 

styrelseledamöter innan dess. Därmed kunde de ha haft nytta av dem i tillväxtfasen.  

Förekomsten av externa styrelseledamöter - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förekomsten av 

externa 

styrelseledamöter 

Nej Antal 70 12 82 

% inom företagstyp 71,4% 63,2% 70,1% 

Ja Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 28,6% 36,8% 29,9% 

Total Antal 98 19 117 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 29. Det finns ingen signifikant skillnad mellan mössföretag och gasellföretag på 5-procentsnivån med 

Fisher‟s exakta test (0,585>0,05). 

 

Totalt sett är det vanligare att ägarledda småföretag inte har externa styrelseledamöter i sina 

styrelser (se tabell 29). Det tenderar vara något vanligare med externa styrelseledamöter i 

gasellföretag. Skillnaden mellan företagstyperna är dock inte signifikanta. 

 

Fråga 5. Hur många externa styrelseledamöter hade företaget 2009? 

Vi gick vidare med att ta fram tendensskillnader i svaren mellan grupperna; har gasellerna fler 

externa styrelseledamöter? Först studerades bara de som hade externa styrelseledamöter (se 

tabell 30).  
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Antal externa styrelseledamöter (de som har 

externa styrelseledamöter) 

Företagstyp Medelvärde Median Standardav. 

 

Möss 1,7857 2,0000 ,87590 

Gasell 1,2857 1,0000 ,48795 

Total 1,6857 2,0000 ,83213 

Tabell 30. T-testet gav ingen signifikant skillnad på 5-procentnivån  

mellan möss- och gasellföretag (0,158>0,05). 

 

Medelvärdet visar att mössen har fler externa styrelseledamöter i jämförelse med gasellerna. 

Skillnaderna var dock inte signifikanta. 

 

Det bekräftades att det fanns en skillnad mellan företagstyperna när vi tog med dem som inte 

hade externa styrelseledamöter och beräknade medelvärdet (se tabell 31). Skillnaden var inte 

heller signifikant vid dettta test. 

 

Antal externa styrelseledamöter (alla företag) 

Företagstyp Medelvärde Median Standardav. 

 

Möss ,5051 ,0000 ,92993 

Gasell ,4500 ,0000 ,68633 

Total ,4958 ,0000 ,89133 

Tabell 31. T-testet gav ingen signifikant skillnad på 5-procentnivån  

mellan möss- och gasellföretag (0,872>0,05). 
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Fråga 6. Hur väl stämmer följande påståenden överens med er uppfattning? 

I fråga sex ville vi få reda på i hur stor utsträckning som externa styrelseledamöter valdes in 

på grund av att företagets ägare ville få in kompetens inom olika områden i styrelsen. I tabell 

32 ges en överblick över hur respondenterna har svarat på fråga 6. 

 

Förväntande kompetenser: 
Företagstyp 

Teknisk 

Ekonomi

sk Juridisk Marknads 

Marknad

sföring 

Allmänna 

ledningsfråg. Bransch 

Forsk. O 

utv. 

Int. 

handel 

Möss Medelvärde 1,929 4,357 3,571 3,214 2,964 3,571 2,179 1,893 2,143 

Median 1,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 2,000 2,000 2,000 

Standardav. 1,386 ,989 1,317 1,316 1,401 1,501 1,156 1,066 1,297 

Gasell Medelvärde 1,857 3,143 3,000 2,857 2,429 4,143 2,143 2,286 2,571 

Median 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2,000 2,000 3,000 

Standardav. 1,215 1,676 1,633 1,676 1,397 1,464 1,215 1,496 1,272 

Total Medelvärde 1,914 4,114 3,457 3,143 2,857 3,686 2,171 1,971 2,229 

Median 1,000 5,000 4,000 3,000 3,000 4,000 2,000 2,000 2,000 

Standardav. 1,337 1,231 1,379 1,376 1,396 1,491 1,150 1,150 1,286 

Tabell 32. Tabellen ovan visar medelvärde, median och standardavvikelse för de olika kontakterna.  

 

Ingen av de båda företagstyperna har valt in externa styrelseledamöter för att de ville få in 

teknisk kompetens. I båda företagstyperna har över 70 procent inom grupperna svarat 

”stämmer inte alls” eller ”stämmer inte”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 
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Förväntade sig ekonomisk kompetens - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förväntade sig ekonomisk 

kompetens. 

1,00 Antal 1 2 3 

% inom företagstyp 3,6% 28,6% 8,6% 

2,00 Antal 1 0 1 

% inom företagstyp 3,6% ,0% 2,9% 

3,00 Antal 1 2 3 

% inom företagstyp 3,6% 28,6% 8,6% 

4,00 Antal 9 1 10 

% inom företagstyp 32,1% 14,3% 28,6% 

5,00 Antal 16 2 18 

% inom företagstyp 57,1% 28,6% 51,4% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 33. Chi-square testet visade att det fanns en eventuell signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom mer än 20 procent av kategorierna hade en 

förväntad frekvens som var mindre än fem. 

 

Bilden bland gasellerna är splittrad gällande huruvida de tog in externa styrelseledamöter för 

att de ville få in ekonomisk kompetens (se tabell 33). Mössen tenderar att förvänta sig att de 

externa styrelseledamöter ska tillföra mer ekonomisk kompetens än vad gasellerna förväntar 

sig. Det fanns dock inga säkerställda signifikanta skillnader mellan företagstyperna. 
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Förväntade sig juridisk kompetens - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förväntade sig juridisk 

kompetens 

1,00 Antal 3 2 5 

% inom företagstyp 10,7% 28,6% 14,3% 

2,00 Antal 3 0 3 

% inom företagstyp 10,7% ,0% 8,6% 

3,00 Antal 5 3 8 

% inom företagstyp 17,9% 42,9% 22,9% 

4,00 Antal 9 0 9 

% inom företagstyp 32,1% ,0% 25,7% 

5,00 Antal 8 2 10 

% inom företagstyp 28,6% 28,6% 28,6% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 34. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning mer än 20 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

När det gäller den juridiska kompetensen finns det också vissa skillnader mellan hur 

grupperna har svarat (se tabell 34). Merparten av mössföretagen ansåg att de tog in externa 

styrelseledamöter för att få in juridisk kompetens, medan gasellföretagen är mer oense. Det 

fanns dock ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna. 

 

Marknadskompetensen verkar inte ha prioriteras av något av företagen; de flesta av 

respondenterna angav 3 eller lägre. Detta gällde oavsett företagstyp. Det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan företagstyperna. 
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Förväntade sig kompetens inom markandsföring - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förväntade sig kompetens 

inom markandsföring. 

1,00 Antal 6 3 9 

% inom företagstyp 21,4% 42,9% 25,7% 

2,00 Antal 4 0 4 

% inom företagstyp 14,3% ,0% 11,4% 

3,00 Antal 8 2 10 

% inom företagstyp 28,6% 28,6% 28,6% 

4,00 Antal 5 2 7 

% inom företagstyp 17,9% 28,6% 20,0% 

5,00 Antal 5 0 5 

% inom företagstyp 17,9% ,0% 14,3% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 35. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning mer än 20 procent av kategorierna hade en förväntad 

frekvens som var mindre än fem. 

 

Bilden av huruvida de tog in externa styrelseledamöter för att få in 

marknadsföringskompetens pekar mot att detta inte stämmer bland gasellerna (se tabell 35). 

Mössen tyckte i större utsträckning att detta stämde bra. Det fanns dock inga signifikanta 

skillnader mellan företagstyperna. 
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Förväntade sig kompetens kring allmänna ledningsfrågor - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förväntade sig kompetens 

kring allmänna ledningsfrågor 

1,00 Antal 5 1 6 

% inom företagstyp 17,9% 14,3% 17,1% 

2,00 Antal 2 0 2 

% inom företagstyp 7,1% ,0% 5,7% 

3,00 Antal 3 0 3 

% inom företagstyp 10,7% ,0% 8,6% 

4,00 Antal 8 2 10 

% inom företagstyp 28,6% 28,6% 28,6% 

5,00 Antal 10 4 14 

% inom företagstyp 35,7% 57,1% 40,0% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 36. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom mer än 20 procent av kategorierna hade en 

förväntad frekvens som var mindre än fem. 

 

Gasellföretagen tog in externa styrelseledamöter för att de förväntade sig att de kunde hjälpa 

företagsledningen med allmänna ledningsfrågor (se tabell 36). Mössföretagen verkar också ta 

in externa styrelseledamöter för att få hjälp med allmänna ledningsfrågor, men inte riktigt i 

samma utsträckning som gasellföretagen. Det fanns dock inte någon signifikant skillnad 

mellan företagstyperna.  

 

Väldigt få av företagstyperna har tagit in externa styrelseledamöter för att de förväntat sig att 

de ska bidra med branschkompetens samt kompetens inom forskning och utveckling. 

Majoriteten av båda företagstyperna har angett antingen ” stämmer inte alls” eller ”stämmer 

inte”. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Kompetens inom internationell handel är inte heller något som företagen förväntade sig att de 

externa styrelseledamöterna skulle bidra med. Mössföretagen var mer eniga och angav att de 

inte tog in externa styrelseledamöter för att de förväntade sig att få in kompetens inom 
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området internationell handel. Det var något mer splittrade svar bland gasellföretagen. Det 

fanns dock inte någon signifikant skillnad mellan företagstyperna. 

 

Fråga 7. Hur väl stämmer följande påståenden överens med er uppfattning? 

Syftet med fråga sju var att få reda på i hur stor utsträckning som externa styrelseledamöter 

togs in för att stödja och utöka företagets kontaktnät med olika intressenter. De intressenter 

som efterfrågades var; kunder, leverantörer, banker, riskkapitalister, kommuner och 

skattemyndigheten. I tabell 37 ges en överblick över hur respondenterna har svarat på fråga 7. 

Förväntade kontakter med: 

Företagstyp Kunder Leverantörer Banker Riskkapitalister Kommuner Skattemyndighet 

Möss Medelvärde 2,536 2,000 2,429 1,821 1,714 2,429 

Median 2,000 1,500 2,500 1,000 1,000 2,000 

Standardav. 1,598 1,247 1,399 1,090 1,117 1,526 

Gasell Medelvärde 2,143 2,000 2,714 1,857 1,857 2,429 

Median 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 2,000 

Standardav. 1,574 1,291 1,799 1,215 1,215 1,618 

Total Medelvärde 2,457 2,000 2,486 1,829 1,743 2,429 

Median 2,000 1,000 3,000 1,000 1,000 2,000 

Standardav. 1,578 1,237 1,463 1,098 1,120 1,520 

Tabell 37. Tabellen ovan visar medelvärde, median och standardavvikelse för de olika kontakterna.  

 

När det gällde om företaget förväntade sig att den externa styrelseledamoten skulle bidra med 

kontakter med; kunder, leverantörer, riskkapitalister, kommuner samt skattemyndigheten är 

tendensen lika mellan företagsgrupperna. Majoriteten av både mössen och gasellerna angav 

”detta stämmer inte” eller ”detta stämmer inte alls”. Det fanns inte heller några signifikanta 

skillnader mellan företagstyperna. När det gäller förväntad kontakt med banker presenteras 

resultaten bland annat i tabell 38 nedan. 



- Regionen har talat - 

 

58 

 

 

Förväntad kontakt med banker - Företagstyp 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Förväntad kontakt med banker 1,00 Antal 12 3 15 

% inom företagstyp 42,9% 42,9% 42,9% 

2,00 Antal 2 0 2 

% inom företagstyp 7,1% ,0% 5,7% 

3,00 Antal 5 2 7 

% inom företagstyp 17,9% 28,6% 20,0% 

4,00 Antal 8 0 8 

% inom företagstyp 28,6% ,0% 22,9% 

5,00 Antal 1 2 3 

% inom företagstyp 3,6% 28,6% 8,6% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 38. Chi-square testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller. Ingen 

säkerställd signifikant skillnad visades efter omkodning eftersom mer än 20 procent av kategorierna hade en 

förväntad frekvens som var mindre än fem. 

 

Den förväntade kontakten med banker var något högre bland företagen, jämfört med de andra 

kontakterna (se tabell 38). Den tendens vi kan se är att gasellföretagen förväntade sig att de 

externa styrelseledamöterna skulle bidra med denna kontakt i något högre utsträckning än 

mössföretagen. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna. 

 

Fråga 8. Vems initiativ var det att välja in en extern ledamot i styrelsen? 

 De svarsalternativ som fanns var; ägare, VD/ någon ur företagsledningen, bank/ 

riskkapitalist, leverantör och annan. Här undersökte vi om intressenter har påverkat införandet 

av externa styrelseledamöter, vilket skulle visa på en kontrollroll för styrelsen. 
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Initiativ till externa styrelseledamöter – Företagstyp 

 

 
Företagstyp 

Total Möss Gasell 

Initiativ till externa 

styrelseledamöter 

Ägare Antal 19 6 25 

% inom företagstyp 67,9% 85,7% 71,4% 

VD/ Någon ur 

företagsledningen 

Antal 6 1 7 

% inom företagstyp 21,4% 14,3% 20,0% 

Bank/ Riskkapitalist Antal 2 0 2 

% inom företagstyp 7,1% ,0% 5,7% 

Annan Antal 1 0 1 

% inom företagstyp 3,6% ,0% 2,9% 

Total Antal 28 7 35 

% inom företagstyp 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 39. Chi-square testet visade inte någon signifikant skillnad mellan möss och gaseller eftersom mer än 20 

procent av kategorierna hade en förväntad frekvens som var mindre än fem. 

 

I tabell 39 kan vi se att det klart främsta alternativet var att ägaren tog initiativet till att tillsätta 

externa styrelseledamöter. Skillnaden mellan gasell- och mössföretagen var inte stor och det 

fanns heller inte någon signifikant skillnad mellan företagstyperna.  

 

4.5 Hypotes 5  

Ägarledda gasellföretags styrelser är större än ägarledda mössföretags. 

 

Fråga 2. Hur många ordinarie styrelseledamöter har styrelsen? 

Syftet med fråga två var att mäta huruvida det fanns någon skillnad i storlek på 

företagstypernas styrelser.  

 

Antal styrelseledamöter 

Företagstyp Medelvärde Median Standardav. 

 

Möss 2,849 3,000 1,335 

Gasell 2,750 3,000 1,333 

Total 2,832 3,000 1,330 

Tabell 40. T-testet gav ingen signifikant skillnad på 5-procentnivån  

mellan möss- och gasellföretag (0,764>0,05). 

 

Mössföretagen tenderar ha en något större styrelse än gasellföretagen. Skillnaden är dock 

mycket liten (se tabell 40). Det finns inte någon signifikant skillnad mellan företagstyperna. 



- Regionen har talat - 

 

60 

 

 

När vi testade variabeln antal styrelseledamöter mot huruvida företaget hade externa 

styrelseledamöter eller inte fick vi ett positivt samband på 1-procentsnivå. Denna korrelation 

låg på 0,413.  

 

4.6 Fortsatt undersökning 

Mot bakgrund av de resultat vi fick så gick vi vidare och tog fram om det fanns några 

signifikanta korrelationer mellan våra kontrollvariabler, antal anställda och omsättning, och 

de olika frågorna.  De intressanta korrelationer vi fick fram visas i tabell 41-43.  

 

Korrelationer 

 
Antal anställda 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal externa 

styrelseledamöter 

Antal anställda Pearson Correlation 1 ,127 ,231
*
 

Sig. (2-tailed)  ,177 ,014 

N 114 114 114 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 41. 
 

Korrelationer 
 Omsättning Antal styrelseledamöter Antal externa 

Omsättning Pearson Correlation 1 ,119 ,024 

Sig. (2-tailed)  ,205 ,798 

N 115 115 115 

Tabell 42. 
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Korrelationer 

 
Omsättning 

Antal 

anställda 

Förekomsten 

av externa 

Spearman's rho Omsättning Correlation Coefficient 1,000 ,134 ,230
*
 

Sig. (2-tailed) . ,158 ,014 

N 115 112 113 

Antal anställda Correlation Coefficient ,134 1,000 ,283
**

 

Sig. (2-tailed) ,158 . ,003 

N 112 114 112 

Förekomsten av 

externa 

styrelseled. 

Correlation Coefficient ,230
*
 ,283

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 ,003 . 

N 113 112 117 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 43. 
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5. Analys 

nalysen ska koppla samman vår enkätundersöknings resultat med den referensram som vi 
tidigare har presenterat. Detta ska ge läsaren en klar bild över våra tolkningar av 
resultatet för att förstå hur vi kommer fram till de slutsatser som vi kommer att presentera 

i avsnitt sju.   

 

5.1 Hypotes 1  

Ägarledda gasellföretag anser att styrelsen fyller en större funktion än vad ägarledda 

mössföretag anser. 

 

Då den procentuella andelen företag som tänkt på att utveckla styrelsen är högre bland 

gasellföretagen tyder det på att dessa företagare är mer medvetna om vad en bra och aktiv 

styrelse kan tillföra. Detta går i samma riktning som hypotes 1, dock är det svårt att bekräfta 

hypotesen utifrån detta eftersom resultatet saknar signifikans.  

 

Vad gäller styrelsens kontakter med intressenter så talar vårt resultat emot vår hypotes, det vill 

säga att mössföretagen anser att deras styrelse fyller en större funktion än gasellföretagen. 

Den tydligaste skillnaden var att mössföretagens styrelse tenderade att ha bättre kontakt med 

banken.  Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna.  

 

Det finns en ganska jämn fördelning mellan företagstypernas åsikter kring om styrelsen bidrar 

med information om möjliga kunder och ny teknik samt på frågan om styrelsen bidrar till en 

bättre kontroll av företagets ekonomi. På denna senare fråga svarade de flesta att detta 

stämmer. De jämt fördelade svaren kan bekräftas av att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan företagstyperna. Vi fann dock att cirka 30 procent från respektive företagstyp 

ansåg att styrelsen inte kontrollerade företagets ekonomi. Resultatet gör oss frågande till 

styrelsefunktionen i dessa företag. Det som gör oss fundersamma är att detta enligt ABL är en 

av styrelsens huvuduppgifter. Detta kan innebära att det finns ägarledda företag där styrelsen 

inte tar sitt ansvar. Att styrelsen inte tar sitt ansvar skulle kunna leda till skador för företagens 

intressenter. Det är möjligt att ägaren tillika VD:n inte tänker på sina intressenter utan bara ser 

företaget som sitt och därmed att denne inte har något ansvar gentemot andra. En annan 

möjlighet är att VD:n anser sig ha kontroll över ekonomin i sin roll som VD och därmed anser 

denne att styrelsen inte behöver utöva denna kontroll. 

 

A 
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I och med servicerollen ställde vi frågor kring vilken kompetens som respondenterna ansåg att 

företagets styrelse tillförde. Generellt sett är det inga större skillnader mellan företagstyperna, 

bortsett från en ”kompetens” som är internationell handel. De vanligaste kompetenserna som 

styrelsen bidrar med är ekonomisk kompetens och kompetens inom allmänna ledningsfrågor. 

Båda företagstyperna anser att dessa kompetenser är de mest framträdande i styrelserummen. 

Respondenterna anser inte att styrelsen tillför kompetens inom forskning och utveckling samt 

internationell handel. Gasellföretagens styrelse tenderar dock att tillföra kompetens kring 

internationell handel i högre utsträckning än mössföretagens. Det finns emellertid inga 

signifikanta skillnader mellan företagstypernas styrelse och deras kompetenser.   

 

Merparten av företagen har ingen tydlig arbetsfördelning mellan styrelsen och 

företagsledningen. Det finns ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna.  Detta innebär 

att styrelsen, i de flesta företagen, inte fyller någon större funktion. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att företagstyperna verkar ha samma syn på styrelsen, då de 

svarar relativt lika. De är överens om att styrelsen tillför ekonomisk kompetens och 

kompetens kring allmänna ledningsfrågor. De är även överens om att styrelsen varken tillför 

teknisk kompetens eller kompetens inom forskning och utveckling. Vi har även fått fram 

resultat som går tvärtemot vår hypotes. Dessa resultat visar att mössföretagen anser att deras 

styrelse bidrar till bättre kontakt med kunder, leverantörer och skattemyndigheten än vad 

gasellföretagen anser. Det skulle kunna vara på detta vis, att mössföretagens styrelse främst 

bidrar med denna servicefunktion, men vi är skeptiska till svaren. Vi tror på ett annat 

alternativ, i och med att studien bygger på ägarledda företag anser vi att det finns en risk att 

ägare, VD och styrelseordförande är samma person – det borde därför vara möjligt att denna 

person ser på saken från ett annat perspektiv. Med detta menar vi att styrelseordförande sett 

sin roll som VD när han i själva verket försökt beskriva sin roll som ordförande, och därför 

anser sig bidra till bättre kundkontakt etcetera. Oavsett kan vi inte bekräfta hypotesen om att 

gasellföretagens styrelse fyller en större funktion. Vi har inte fått fram några signifikanta 

skillnader i de frågor vi har ställt. Detta innebär att gasellföretag inte utnyttjar sin styrelse i 

större utsträckning än vad mössföretagen gör, som vi argumenterade för i referensramen inför 

hypotesen. Vi väljer därför att förkasta hypotes 1.  
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Enligt vår referensram borde externa styrelseledamöter bidra med en serviceroll i styrelsen. 

Därmed valde vi att gå vidare och testa om detta påstående stämde överens med vårt urval. 

Bidrar externa styrelseledamöter med en serviceroll? 

 

Styrelser med externa styrelseledamöter verkar inte tillföra kontakter i större utsträckning än 

företag utan externa styrelseledamöter. Våra test som gav signifikanta skillnader visade att det 

snarare är tvärtom; i företag utan externa styrelseledamöter anser VD:n att styrelsen bidrar 

med en bättre kontakt med kunder, leverantörer och banker. Detta är något som talar emot 

tidigare forskning. Schwartz och Barnes fann att externa styrelseledamöter bidrog med 

resurser i form av nätverk. Servicerollens inriktning mot kompetens och kunnande visade att 

företags styrelser utan externa styrelseledamöter bidrar med en bättre branschkompetens. 

Externa styrelseledamöter verkar istället främst bidra med ekonomiskt kunnande och kontroll 

av företagets ekonomi då vi fick ett signifikant samband mellan dessa variabler. Detta innebär 

att externa styrelseledamöters serviceroll endast finns inom det ekonomiska området. Detta 

tyder på att vårt resultat stämmer överens med Kärreman och Svenssons studie. Styrelsen i 

dessa företag verkar ha en ekonomisk kontrollfunktion, dock är inte kontrollen där för att 

skydda ägaren utan för att hjälpa ägaren som kanske har ett sämre kunnande inom ekonomi 

men ett bra kunnande inom sitt företags bransch. Med andra ord hjälper styrelsen ägaren att 

följa upp företagets ekonomi för att ägaren lättare ska kunna se hur företaget ligger till. Med 

hjälp av siffrorna så kan ägaren se möjligheter för företaget, till exempel hur företaget ska 

kunna utvecklas och expandera. 

 

När vi undersökte kopplingen mellan styrelsen och arbetsfördelningen mellan ledning och 

styrelse, upptäckte vi att antalet styrelseledamöter samt antalet externa styrelseledamöter hade 

ett positivt samband med arbetsfördelningen. Med andra ord blir arbetsfördelningen tydligare 

ju fler styrelseledamöter företaget har. Sambandet var dock starkare ju fler externa 

styrelseledamöter företaget hade. Detta menar vi pekar på att professionella styrelseledamöter 

ger företaget en tydligare bild av vad respektive företagsorgan ska göra. Därmed uppkommer 

en tydligare arbetsfördelning mellan ledning och styrelse. Att det var många företag utan 

externa styrelseledamöter som tyckte att styrelsen bidrog med kontakter med kunder, 

leverantörer och banker samtidigt som det oftast inte fanns en tydlig arbetsfördelning mellan 

styrelsen och ledningen kan tyda på att ägaren blandar ihop sina olika roller. Som ägare har 

denne bra kontakt med bank, som VD har denne bra kontakt med kunder och leverantörer, 

men vem har han/hon kontakt med som styrelseordförande? 
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5.2 Hypotes 2  

Ägarledda gasellföretags styrelse är mer aktiv än ägarledda mössföretags. 

 

Vi hade fyra frågor som enligt oss skulle visa om företagen hade en aktiv styrelse. På frågan 

om hur många gånger styrelsen sammanträdde per år låg företagstyperna relativt lika. 

Medelvärdet var något högre för gasellerna, men de hade en lägre median. Denna skillnad 

berodde på att ett av gasellföretagen hade fler än 12 protokollförda styrelsemöten. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan antalet protokollförda styrelsemöten och företagstyp.  

 

När det gäller hur aktiv styrelsen är ur VD:ns synpunkt så har drygt hälften av både möss- och 

gasellföretagen svarat att styrelsen var aktiv eller mycket aktiv. Mössföretagen tenderar dock 

att vara något mer aktiva då de har en större svarsfrekvens på ”mycket aktiv”. Om detta ställs 

emot att majoriteten av mössföretagen hade ett styrelsemöte mer än majoriteten av 

gasellföretagen år 2009 så tyder detta på att mössföretagens styrelse är mer aktiv. 

Skillnaderna mellan företagstyperna var inte signifikanta. När vi studerade dessa svar går våra 

tankar åt det håll att respondenter som är ägare, VD och ensam styrelseledamot svarar att de 

är aktiva eller mycket aktiva då det är svårt att vara självkritisk, samtidigt som det är svårt att 

skilja på styrelse- och ledningsuppgifter. Detta borde leda till att dessa respondenter inte ser 

om de är aktiva i styrelsen eller i ledningen och att de därför antar att de är aktiva i styrelsen. 

De väljer därför att svara aktiva eller mycket aktiva för att de inte anser att de gör ett dåligt 

jobb i sina egna företag. Detta resonemang får stöd av att respondenterna inte har haft någon 

större vilja att utveckla styrelsen i någon av företagstyperna.  

 

Vi ställde ytterligare några kontrollfrågor för att se hur aktiv styrelsen var. Dessa pekade mot 

att styrelsen inte var så aktiv som företagen påstod. Detta eftersom styrelsen inte tycks hjälpa 

företagsledningen något. Det borde dock vara så att dessa frågor blivit snedvridna på grund av 

att en del som svarat ”aldrig” har en styrelse som består av personer från företagsledningen. 

Detta innebär att respondenten inte kan svara annat än just ”aldrig”. De andra frågorna gav 

inte heller någon statistisk signifikans. Mot bakgrund av ovannämnda väljer vi att förkasta 

hypotes 2. Vårt resultat visar snarare det motsatta. 

 

I och med detta valde vi att gå vidare för att testa andra variabler som skulle kunna ha något 

signifikant samband med aktivitetsvariablerna. Det visade sig finnas två signifikanta och 

svagt positiva samband mellan antalet styrelseledamöter och antalet protokollförda 
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styrelsemöten samt mellan antalet externa styrelseledamöter och antalet styrelsemöten. Vi fick 

även andra signifikanta och positiva samband mellan variablerna; antalet externa 

styrelseledamöter och utveckling av styrelsen genom rekrytering av specifik kompetens. Detta 

tyder på att ju fler externa styrelseledamöter som ett företag har desto fler har rekryterat 

styrelseledamöter med specifik kompetens, vilket stöder resursberoendeteorin. Antalet externa 

styrelseledamöter testades även mot en annan aktivitetsvariabel; styrelseutvärdering. Dessa 

variabler visade sig ha ett samband som var positivt och signifikant. Sambanden tycker vi 

visar att aktiviteten i styrelsen ökar med antalet styrelseledamöter. Det tycks även finnas en 

starkare koppling mellan externa styrelseledamöter och styrelseaktivitet jämfört med dem som 

inte har externa styrelseledamöter. Anledningen till detta tror vi är att dessa styrelseledamöter 

känner ett större ansvar. Vad gäller sambandet mellan externa styrelseledamöter och 

utvärdering av styrelse tycker vi att det är ganska logiskt att ägaren vill utvärdera styrelsen för 

att se huruvida det var en god idé att ta in dessa styrelseledamöter. Vi tror även att de vill se 

vad denna styrelse verkligen har tillfört företaget. 

 

Vi ställde även den direkta aktivitetsvariabeln mot enkätens alla dolda aktivitetsvariabler för 

att se om VD:ns syn på vad som är aktivt överensstämde med vår syn. Vi fick signifikanta och 

svaga positiva samband mellan denna variabel och; 

 att styrelseledamöter tar initiativ till ärenden som behandlas i styrelsen.  

 antal protokollförda styrelsemöten.  

 viljan att vara aktiv genom att utvärdera styrelsen.  

 

De svaga sambanden tyder på att det finns många fler faktorer som påverkar respondentens 

syn på hur aktiv styrelsen är.  

 

5.3 Hypotes 3a och 3b  

Hypotes 3a: Ägarledda gasellföretag har förändrat sin styrelsesammansättning mer nyligen 

än ägarledda mössföretag. 

Hypotes 3b: Ägarledda gasellföretag förändrar sin styrelsesammansättning oftare än 

ägarledda mössföretag. 

 

Förväntningarna var att gasellföretagen skulle ha förändrat styrelsen mer nyligen och fler 

gånger. Detta med tanke på att de är och har varit inne i en stor förändringsfas. Vårt resultat 



- Analys - 

 

67 

 

visade dock något helt annat. De flesta företag oavsett företagstyp hade inte förändrat 

styrelsesammansättningen de senaste tre åren. Det fanns dock en liten skillnad företagstyperna 

emellan – gasellföretagen hade i genomsnitt förändrat styrelsesammansättningen en gång på 

fem år, medan mössföretagen endast hade en genomsnittlig förändring på 0,711 gånger på 

fem år. Vi är dock lite skeptiska till dessa skillnader med tanke på att antalet gasellföretag var 

mycket färre och därmed hade gruppen ett mer känsligt medelvärde. Detta bekräftades av att 

medianen för båda företagstyperna var noll, men framför allt av att skillnaderna inte var 

signifikanta.   

 

Utav de 30 procent som svarat att de har förändrat styrelsen de senaste tre åren hade en 

tredjedel av gasellföretagen svarat att det var för att de vill ha in ny expertis medan 

motsvarande siffra för mössföretagen var ungefär 43 procent. Detta är ett svar som stämmer 

överens med hur resursberoendeteorin anser att ett företag ska utnyttja sin styrelse. Ett företag 

svarade med sina egna ord och angav att deras företag byter styrelse vart tredje år för att få in 

nytt blod i styrelsen. Detta anser vi också stämmer överens med resursberoendeteorin, att 

ägaren har i tankarna att få in nytt tänkande i styrelsen anser vi tyder på att denne är 

välmedveten om vad styrelsen kan tillföra. Att knyta till sig resurser i form av expertis verkar 

vara mycket mer betydelsefullt än att knyta till sig resurser i form av nätverk. Detta resultat 

går emot Kärreman och Svenssons studie som visade att styrelsen i ägarledda små- och 

medelstora företag förmedlade kontakter. Det går även emot Schwartz och Barnes studie, som 

även de fann att externa styrelseledamöter var bra på att tillföra företaget resurser i form av 

nätverk. Något som är anmärkningsvärt, är att hälften av gasellföretagen endast hade 

förändrat styrelsen på grund av att tidigare ledamot slutat eller avlidit. Detta tycker vi talar 

emot resursberoendeteorin, då de valt att byta styrelse bara för att ersätta föregående. Det 

skulle dock kunna vara värre, att ägaren inte ersätter den föregående, så på ett sätt talar det 

också om att ägaren tycker att styrelsen tillför företaget något. 

 

Även om vi kan se några mindre skillnader mellan företagstyperna, så skiljer inte 

gasellföretagen ut sig så som vi argumenterade för i referensramen. Gasellföretagen har inte 

förändrat sin styrelse i större utsträckning än mössföretagen trots att de har stått inför en 

tillväxtsatsning. Vi väljer därför att förkasta hypotes 3a och 3b.  
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5.4 Hypotes 4 

Externa styrelseledamöter är vanligare i ägarledda gasellföretag än i ägarledda mössföretag. 

 

Resultatet vi fick pekade på att det var en större andel gasellföretag som hade externa 

styrelseledamöter än mössföretag. Dock visade medelvärdena att mössföretagen i genomsnitt 

hade fler externa styrelseledamöter än gasellföretagen. Detta tyder på att den andel 

mössföretag som har externa styrelseledamöter i genomsnitt har fler sådana än den andel 

gasellföretag som har externa styrelseledamöter. Trots detta var det en minoritet av båda 

företagstyperna som hade externa styrelseledamöter. Vårt resultat visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan företagstyp och förekomsten av externa styrelseledamöter, 

samt mellan företagstyp och antalet externa styrelseledamöter. I och med detta förkastar vi 

hypotes 4.  

 

Vi valde att gå vidare för att testa andra variabler mot förekomsten av och antalet externa 

styrelseledamöter. Då fann vi ett signifikant samband mellan förekomsten av externa 

styrelseledamöter och antal anställda, ett signifikant samband mellan förekomsten av externa 

styrelseledamöter och omsättning samt ett signifikant samband mellan antal externa 

styrelseledamöter och antal anställda. Detta kan tyckas vara ointressant, men vid synen på 

dessa variabler som storleksmått anser vi att de är väsentliga och därmed intressanta för 

studien. Det är enligt oss svårt att se någon särskild koppling mellan anställda och externa 

styrelseledamöter, men det som dessa samband visar är att förekomsten av och antalet externa 

styrelseledamöter är vanligare i större småföretag. 

 

Vårt resultat talar emot vår referensram. Tidigare studier har lyft fram att externa 

styrelseledamöter oftast tillsätts när företag går in i en växande period, vilket inte verkar vara 

fallet i vår studie. Vi finner det märkligt att så få gasellföretag har tagit in externa 

styrelseledamöter, de borde enligt oss ha velat ha den hjälp externa styrelseledamöter 

tillhandahåller. Det finns en möjlighet att företagen redan besitter de resurser företagen anser 

sig behöva eller att företagen knyter till sig resurser från annat håll. 

 

Vad förväntade sig de företag som har tagit in externa styrelseledamöter att de skulle bidra 

med? Mössföretagen förväntade sig främst ekonomisk kompetens, juridisk kompetens och 

kompetens inom allmänna ledningsfrågor, medan gasellföretagen främst förväntade sig 

kompetens inom allmänna ledningsfrågor och ekonomisk kompetens. Vårt resultat tyder på att 
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gasellföretagen är väldigt negativa till vilken kompetens externa styrelseledamöter kan 

tillföra. Detta baserar vi på att gasellernas medelvärden främst ligger under talet tre, endast 

kompetensen allmänna ledningsfrågor var över fyra medan ekonomisk kompetens, som hade 

det näst högsta medelvärdet, låg på 3,143.  

 

Chi-square testen visade att det skulle kunna finnas en signifikant skillnad mellan 

företagstyperna och förväntningen på ekonomisk kompetens; mössföretagen tenderar att ha 

högre förväntningar på de externa styrelseledamöternas ekonomiska kompetens. Tyvärr 

verkar det som att det finns för få gasellföretag som har externa styrelseledamöter, sju 

stycken, för att vi ska kunna bekräfta om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Fler än hälften av båda företagstyperna svarade att de inte tog in externa styrelseledamöter för 

att de förväntade sig en bättre kontakt med någon av de intressenter som vi frågade efter. Det 

fanns inte några signifikanta skillnader. Dock tyder detta på att respondenterna inte använder 

sig av externa styrelseledamöter för att komma i kontakt med intressenter. Respondenterna 

verkar inte heller ha några förväntningar på att få hjälp med att knyta kontakter, de förväntar 

sig främst att den externa styrelseledamoten ska tillföra ekonomisk kompetens och kompetens 

kring allmänna ledningsfrågor. Detta tyder på att respondenterna inte förväntar sig att de 

externa styrelseledamöterna ska tillföra en serviceroll i någon större utsträckning. 

 

Vi tyckte det var av intresse att se vad som fick respondenterna att ta in externa 

styrelseledamöter i styrelsen. Enligt referensramen skulle det bortsett från servicerollen kunna 

vara på grund av kontrollrollen. Detta skulle innebära att någon intressent, såsom bank, 

riskkapitalist och leverantör ställt externa styrelseledamöter som villkor för att de ska hjälpa 

företaget. Så var dock inte fallet bland våra respondenter. Endast två mössföretag har svarat 

att det var en bank eller riskkapitalist som tog initiativ till införandet av externa 

styrelseledamöter, inget företag svarade leverantör. Vi vet dock inte hur många företag som 

har riskkapitalister, vilket gör att vi kunde ha fått ett helt annat resultat om vi visste att alla 

företag hade riskkapitalister. Majoriteten har istället svarat att det var ett eget initiativ. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan företagstyperna. Kontrollrollen utifrån ett 

intressentperspektiv existerar således i princip inte, varken hos möss- eller gasellföretag.  
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5.5 Hypotes 5 

Ägarledda gasellföretags styrelser är större än ägarledda mössföretags 

 

Företagstypernas styrelser tenderar att vara lika stora. Det fanns inte heller någon signifikant 

skillnad mellan företagstyperna och eftersom att hypotes 5 bygger på hypotes 4, och att 

hypotes 4 förkastades, kan vi inte annat än att förkasta hypotes 5.   

 

Vi valde därför att pröva andra variabler mot antalet styrelseledamöter för att se om det fanns 

något annat som påverkade styrelsens storlek. Dessa variabler var antal anställda och 

omsättning. Vi fick dock inga signifikanta samband mellan dessa variabler och antalet 

styrelseledamöter. 

 

Vi ville, trots att det inte fanns någon skillnad företagstyperna emellan, pröva kopplingen 

mellan antalet styrelseledamöter och förekomsten av externa styrelseledamöter. Resultatet 

blev ett signifikant och positivt samband. Detta tyder på att med externa styrelseledamöter 

ökar antalet styrelsemedlemmar. Det skulle kunna vara så att detta beror på att den ägare/VD 

som tar in externa styrelseledamöter inte lämnar ifrån sig makten i styrelsen helt, utan väljer 

att sitta kvar tillsammans med styrelsen. Därmed ökar antalet styrelseledamöter totalt sett. 

Med andra ord ersätts inte befintliga styrelsemedlemmar, styrelsen utökas istället. Detta talar 

för att ägaren även vill ha någon annans åsikt inne i styrelserummet. Dock tror vi att det krävs 

väldigt mycket för att en ägare ska ta in externa styrelseledamöter med tanke på att det endast 

är knappt 30 procent av våra respondenter som tagit in externa styrelseledamöter. Frågan är 

om ägarna väljer att inte ta in externa styrelseledamöter för att de; anser sig veta bättre, inte 

känner till styrelseteorier eller för att de inte har intresse av att maximera företagets 

möjligheter?  
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6. Slutsats 

u har vi kommit fram till slutet av denna uppsats. I detta avsnitt presenterar vi de 
slutsatser som vi dragit med hjälp av analysen. Slutsatserna svarar på den frågeställning 
som presenterades i avsnitt ett och ska tillföra oss alla ny kunskap. Avslutningsvis 

kommer vi att ge förslag till vad vi anser borde studeras vidare.  

  
Vi har funnit att styrelsen i ägarledda småföretag i de allra flesta fall har en funktion. Den 

funktion som företagen överlag ger uttryck för är en kompetensfunktion. Med detta menar vi 

att styrelsen bidrar med kompetens, och detta är en av resursberoendeteorins inriktningar. De 

kompetenser som framträdde var inom ekonomi och allmänna ledningsfrågor, medan 

styrelsens kompetenser inom områdena juridik, marknadsföring, forskning och utveckling 

samt internationell handel förekom i betydligt mindre omfattning. Vi fann även att styrelsen 

inte kopplade samman företaget med dess omgivning, vilket är en annan viktig funktion som 

styrelsen kan ha enligt resursberoendeteorin. Schwartz och Barnes studie visade att externa 

styrelseledamöter var bra på att tillföra företag nätverkskontakter. Våra undersökta styrelser 

utan externa styrelseledamöter visade sig bidra med mer kontakter än vad de med externa 

styrelseledamöter gjorde. Detta går därmed mot Schwartz och Barnes studie. Vi fick således 

inga signifikanta samband mellan förekomsten av externa styrelseledamöter och att styrelsen 

bidrar med kontakter till kunder, leverantörer och banker med flera. Företagen med externa 

styrelseledamöter visade sig också ha haft låga förväntningar på att de externa 

styrelseledamöterna skulle förmedla kontakter. Externa styrelseledamöterna verkar istället 

främst bidra med ekonomisk kompetens. Vi drar slutsatsen att styrelsens kompetenser ses som 

viktigare i ägarledda småföretag än dess nätverk. Företagen kanske tycker att de klarar av att 

förmedla kontakter själva?  

 

Styrelsen fyller dock inte en funktion i alla företag. Det fanns exempelvis företag där VD:n 

angav att styrelsen inte bidrar med kontroll över företagets ekonomi, att det inte fanns en 

tydlig arbetsfördelning mellan företagsledningen och styrelsen samt att styrelsen inte var aktiv 

eftersom de endast hade ett protokollfört styrelsemöte år 2009.  

 

Vi fick fram att styrelsen har en kontrollfunktion i och med att styrelsen följer upp det 

ekonomiska resultatet och besitter ekonomisk kompetens. Detta överensstämmer med 

Kärreman och Svenssons studie. Att det skulle finnas en specifik ledamot som kontrollerar 

N 
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vad som sker i företagen för intressenternas skull kunde vi dock inte se. Denna slutsats drar vi 

med tanke på att det bara var två av 35 företag där en bank eller riskkapitalist hade tagit 

initiativ till att införa en extern styrelseledamot i styrelsen.  

 

De tendenser som vi fick fram i svaren visade att styrelsen inte fyllde en större funktion i 

gasellföretagen i jämförelse med mössföretagen. 

 

Det förekom inga större skillnader mellan gasell- och mössföretagens styrelser. Vi finner det 

anmärkningsvärt att medianen över antal protokollförda möten år 2009 för gasellföretagen var 

ett möte. Det är inte så konstigt att vi kommit fram till att styrelsen i gasellföretag inte fyller 

en större funktion, då styrelsen inte kan uträtta så mycket under ett enda styrelsemöte. Lagen 

kräver dessutom att företag åtminstone ska ha ett protokollfört styrelsemöte. Merparten av 

gasellföretagen gör inte mer än vad lagen kräver på grund av ovanstående.  

 

De skillnader som finns i ägarledda småföretags styrelser verkar istället bero på storleken på 

småföretagen, då vi fick fram att större småföretag hade externa styrelseledamöter i högre 

utsträckning än mindre småföretag samt att de hade fler styrelseledamöter. 

 

Vi tycker att resultatet visar att skillnaden mellan företagen inte beror på respektive 

företagstyps styrelse. Gasellföretagen verkar ha nått sin framgång utan hjälp av styrelsen. 

Detta skulle kunna bero på företagets affärsidé. Anledningen till att vi tror att styrelsen inte 

varit en anledning till tillväxten är för att det finns fler likheter än skillnader mellan 

företagstypernas styrelser. De borde därför ha samma tillväxt om tillväxten var helt beroende 

av styrelsen. 

 

Även om vårt resultat visar något annat, anser vi efter tio veckors studier och en 

enkätundersökning avklarad, att externa styrelseledamöter är nyttiga för företag inom flera 

olika områden. Vi tror att det är bra att en entreprenör, som har full kontroll över sitt företag, 

även får höra någon annans åsikt och får tillgång till dennes kunskap för att på ett bättre sätt 

se de möjligheter som företaget har. Vi tycker därför att bättre information ska spridas för att 

göra småföretagarna uppmärksamma på nyttan med externa styrelseledamöter och hur de ska 

kunna komma i kontakt med dem.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att gå djupare in på kontrollrollen, och göra en studie ur 

intressenternas perspektiv.  Ställer exempelvis banker och riskkapitalister krav på de företag 

som ansöker om lån eller vill att riskkapitalister ska gå in med pengar i företagen? Det hade 

även varit intressant att ta reda på vad dessa intressenter har för åsikt när det gäller att många 

av dessa ägarledda företag inte använder sig av den lagstadgade funktionen som styrelsen har 

enligt ABL.  

       

 



- källförteckning - 

 

74 

 

Källförteckning 
 

Skriftliga källor 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

 

Arlebäck, S. O. (1974) Att vara styrelseledamot i små- och medelstora företag. Bonnier. 

Stockholm. 

 

Bennett, R. J. och Robson, P. J. A. (2004) “The role of boards of directors in small and medium-

sized firms.” Journal of Small Business and Enterprise Development. Volym 11. Nummer 1. 

Sidan 95-113. 

 

Brunninge, O. et al (2007) “Corporate Governance and Strategic Change in SMEs: The Effects of 

Ownership, Board Composition and Top Management Teams.” Small Business Economics. 

Volym 29. Nummer 3. Sidan 295-308. 

 

Brunninge, O. och Nordqvist, M. (2004) Ownership structure, board composition and 

entrepreneurship: Evidence from family firms and venture-capital-backed firms. 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research. Volym 10. Nummer 

1. Sidan 85-105. 
 

Bryman, A. och Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi. Malmö. 

 

Chrisman, J. J. och McMullan, W. E. (2004) “Outsider assistance as a knowledge resource for 

new venture survival.”  Journal of small business Management. Volym 42. Nummer 3. Sidan 

229-244. 

 

Dalton, D. R. et al (1998) "Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and 

financial performance." Strategic Management Journal. Volym 19. Nummer 3. Sidan 269-

290. 

 

Davis, J. H. et al. (1997) “Toward a stewardship theory of management.” Academy of 

Management Review. Volym 22. Nummer 1. Sidan 20-47. 

 

 

Deakins, D. et al (2000) “Insiders vs Outsiders: Director Relationships in Small, Entrepreneurial 

Companies.” Enterprise & Innovation Management Studies. Volym. 1. Nummer 2. Sidan 

175-186.  

 

Djurfeldt, G. et al (2010) Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 

kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund. 

 

Ejlertsson, G. (2005) Enkät i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur. Lund.  

 

Fiegener, M. et al (2000) "CEO stakes and board composition in small private firms." 

Entrepreneurship Theory and Practice. Volym. 24 Nummer 4. Sidan 5-25. 

 

 

Forbes, D. P och Milliken, F. J. (1999) “Cognition and Corporate Governance. Understanding 

Boards of Directors as Strategic Decision-Making Groups.” Academy of Management 

Review. Volym 24. Nummer 3. Sidan 489-506. 



- källförteckning - 

 

75 

 

 

Gabrielsson, J. (2003) Boards and Governance in SMEs – An Inquiry into Boards’ Contribution 

to Firm Performance. Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship (SIRE). 

Halmstad. 

 

Gabrielsson, J. och Huse, M. (2002) Venture capitalists and the boards of directors in SMEs: roles 

and processes. Venture Capital and International Journal of Entrepreneurial Finance. 

Volym 4. Nummer 2. Sidan 125-146. 

 

Gabrielsson, J. och Huse, M. (2005) “Outside Directors in SME Boards: A Call for Theoretical 

Reflections.” Corporate Board: role, duties & composition. Volym 1. Nummer 1. Sidan 1-10. 

 

Hillman, A. J. och Dalziel, T. (2003) ”Boards of directors and firm performance: integrating 

agency and resource dependence perspectives.” Academy of Management Review. Volym 28. 

Nummer 3. Sidan 383-396. 

 

Hillman, A. J. et al (2000) “The resource dependence role of corporate directors: Strategic 

adaptation of board composition in response to environmental change.” Journal of 

Management Studies. Volym 37. Nummer 2. Sidan 235-255. 

 

Hung, H. (1998) “A typology of the theories of the roles of governing boards.” Corporate 

Governance: An International Review. Volym 6. Nummer 2. Sidan 101-111. 

 

Huse, M. och Zattoni, A. (2008) “Trust, Firm Life Cycle and Actual Board Behavior. Evidence 

from „one of the lads‟ in the board of three small firms.” International Studies of 

Management & Organization. Volym 38. Nummer 3. Sidan 71–97. 

 

Huse, M. (2000) "Boards of directors in SMEs: a review and research agenda." Entrepreneurship 

& Regional Development. Volym 12. Nummer 4. Sidan 271-290. 

 

Jacobsen, D. I. (2007) Förståelse, beskrivning och förklaring – Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur. Lund. 

 

Johannisson, B. och Huse, M. (2000) “Recruiting outside board members in the small family 

business: an ideological challenge.” Entrepreneurship and Regional Development. Volym 12. 

Nummer 4. Sidan 353-378. 

 

Johnson, J. L. et al. (1996) “Boards of Directors: A Review and Research Agenda.” Journal of 

Management. Volym 22. Nummer 3. Sidan 409-438. 

 

Jonnergård, K. et al (2010) Projektrapport: styrning av affärsutveckling i mindre och medelstora 

företag. Styrelsens roll i styrning av forsknings- och utvecklingsprocesser. Linnéuniversitetet. 

Växjö. 

 

Jonnergård, K. och Stafsudd, A. (kommande) ”The making of active boards in Swedish public 

companies.” Accepted for publication in Journal of Management and Government. 

 

Kylén, J-A. (2004) Att få svar: intervju, enkät, observation. Bonnier utbildning. Stockholm. 

 

Kärreman, M. och Svensson, C. (2008) Enkätundersökning om mindre och medelstora företag – 

delstudie 4. Rapport från forskningsprogrammet för bolagsstyrning. Institutet för ekonomisk 

forskning. Lunds universitet. 



- källförteckning - 

 

76 

 

 

Larsson, R. G. et al (2010) Utvecklingsdrivna affärer i små och medelstora tjänsteföretag. Växjö 

University Press. Växjö. 

 

Lorsch, J. (1995) Empowering the Board. Harvard Business Review. Jan-Feb. 
 

Nielsen, T. och Lekvall, P. (2006) Styrelsearbete i små företag. Ekerlid: ALMI företagspartner: 

Styrelseakademien. Stockholm. 
 

Pfeffer, J. och Salancik, G. (2003) External Control of Organizations: A Resource Dependence 

Perspective. Stanford University Press. Palo Alto, CA, USA. 

 

Pfeffer, J. och Salancik, G. (1978). The External Control of Organizations: A resource-

dependence perspective. Harper & Row. New York. 

 

Schwartz, M.A. och Barnes L.B. (1991) “Outside boards and family businesses: another look.” 

Family Business Review. Volym 4. Nummer 3. Sidan 268-285. 

 

St-Jean, E. et al “Factors associated with growth changes in gazelles.” Journal of Enterprising 

Culture. Volym. 16. Nummer 2. Sidan 161-188. 

 

Trost, J. (2007) Enkätboken. Studentlitteratur. Lund. 

 

Van den Heuvel, J. et al (2006) ”Board Roles in Small and Medium-Sized Family Businesses: 

performance and importance.” Volym 14. Nummer 5. Sidan 467-485. 

 

Van Gils, A. (2005) ”Management and Governance in Dutch SMEs” European Management 

Journal. Volym 23. Nummer 5. Sidan 583-289. 

 

Zahra, S. A. och Pearce II, J. A. (1989) ”Boards of Directors and Corporate Financial 

Performance: A Review and Integrative Model.” Journal of Management. Volym 15. 

Nummer 2. Sidan 291-335.  
 

Uppsatser 

Andersson, B. och Lennersand, C. (2000) Företagsägares attityd till externa styrelseledamöter: en 

studie i små och medelstora företag. Magisteruppsats. VT 2000. Linköpings 

universitet/ekonomiska institutionen. 

 

Kalla, U. och Segerlund, H. (2007) Ägarledda företag och externa styrelseledamöter. C-uppsats. 

HT 2007. Luleå Tekniska Universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. 

 

 

Internet 

http://dagensindustri.se/Avdelningar/GasellInfo.aspx, 2010-04-12, klockan 11.14. 

http://www.easystep.se/arbetsliv/arets-gasellforetag-2009/, 2010-04-09, kl 16.45. 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm,  

2010-04-12, kl. 11.16. 

http://www.ne.se/lang/humankapital, 2010-04-23, kl. 10.09. 

http://www.random.org/sequences/, 2010-04-26 kl. 10.37. 

https://www-retriever-info-com.proxy.lnu.se/se/, 2010-04-15 klockan 10.25. 



- bilagor - 

 

77 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Brev till mössföretagen 

Till VD på (företagsnamn)  Ämne i e-post; Magisteruppsats Linnéuniversitetet 

 

(Om mottagare ej är VD, vänligen vidarebefordra denna E-post till VD.) 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter som läser ekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi 

vår magisteruppsats. Denna uppsats handlar om styrelsen i ägarledda företag. Syftet med 

uppsatsen är att jämföra skilda typer av företags användande av styrelsen. 

Ni har, i en population på cirka 1 400 företag, blivit utvald att delta i vår enkätundersökning. För 

att göra enkäten enklare och spara på Er tid har vi gjort en webbaserad enkät så att Ni enkelt kan 

klicka Er in på länken här nedan. Enkäten består av ett fåtal frågor som tar cirka 3-5 minuter 

att besvara. 

 

Klicka här för att komma till undersökningen 

 

Generellt saknas forskning på småföretag, då stora amerikanska företag länge stått modell i 

studier. Ni kan genom vår uppsats skapa en bild över hur det ser ut i en större grupp av småföretag 

och själva få ut denna information.  

 

Alla svar som vi får in är oerhört betydelsefulla. Med tanke på att vi behöver tid för att koda 

materialet så skulle vi vara tacksamma om Ni kunde besvara enkäten så fort som möjligt, helst 

inom en vecka. 

 

De insamlade uppgifterna kommer enbart att utnyttjas för statistiska ändamål. Era svar kommer 

därför att behandlas konfidentiellt! 

 

Tack för Er medverkan! 

Växjö, 05 2010 

 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Palm, Gabriel Cicek och Sofia Nordmark 
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Bilaga 2 – Brev till gasellföretagen 

Till VD på (företagsnamn)  Ämne i e-post; Magisteruppsats Linnéuniversitetet 

 

(Om mottagare ej är VD, vänligen vidarebefordra detta mail till VD.) 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter som läser ekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi 

vår magisteruppsats. Denna uppsats handlar om styrelsen i ägarledda småföretag. Syftet med 

uppsatsen är att jämföra skilda typer av småföretags användande av styrelsen.  

 

Med anledning av att Ert företag blev utsett till Gasellföretag av Dagens Industri 2009 så har Ni 

som företagsrepresentant blivit utvald att svara på vår enkätundersökning. Vi är mycket 

intresserade av den framgång som Ni har visat och hur Ni använder styrelsen. Vi har strävat efter 

att göra en enkät som är så praktisk som möjligt för att inte ta allt för mycket av Er tid i anspråk. 

Vi har gjort en webbaserad enkät så att Ni enkelt kan klicka Er in på länken här nedan. Enkäten 

består av ett fåtal frågor som tar cirka 3-5 minuter att besvara. 

 

Klicka här för att komma till undersökningen  

 

Generellt saknas forskning på småföretag, då stora amerikanska företag länge stått modell i 

studier. Ni kan genom vår uppsats skapa en bild över hur det ser ut i en större grupp av småföretag 

och själva få ut denna information.  

 

Alla svar som vi får in är oerhört betydelsefulla. Med tanke på att vi behöver tid för att koda 

materialet så skulle vi vara tacksamma om Ni kunde besvara enkäten så fort som möjligt, helst 

inom en vecka.  

 

De insamlade uppgifterna kommer enbart att utnyttjas för statistiska ändamål. Era svar kommer 

därför att behandlas konfidentiellt. 

 

Tack för Er medverkan! 

Växjö, 05 2010 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Palm, Gabriel Cicek och Sofia Nordmark 
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Bilaga 3 – Frågorna i enkäten 

 

1. Sitter huvudägaren med i ledningen? (Huvudägare är en person/familj som äger mer än 50 

procent av aktierna i företaget) 

 

JA NEJ  Vid nej besvaras ej fler frågor, den 

registreras dock ändå. 
 

2. Hur många ordinarie styrelseledamöter har styrelsen? (ej suppleanter)  

 

1- fler än 8 

 

 

3. Hur ofta sammanträdde styrelsen under 2009? (protokollförda möten) 

 

1- fler än 12 

 

 

4. Har företaget externa styrelseledamöter som tillsattes tidigare än 2009? (Med extern 

styrelseledamot avser vi en ledamot som inte har anställning i företaget, inte är ägare och inte är 

släkt med ägare.) 

 

JA  NEJ  Om nej, gå vidare till fråga 9. 

 

5. Hur många externa styrelseledamöter hade företaget 2009? 

 

1- fler än 8 

 

6. Hur väl stämmer följande påståenden överens med er uppfattning? 

 

Ni tog in externa styrelseledamöter eftersom ni förväntade er att de kunde bidra med:  

 

 Stämmer inte alls    Stämmer mycket bra 

 1  2 3 4 5 

 

A) teknisk kompetens 

B) ekonomisk kompetens 

C) juridisk kompetens 

D) marknadskompetens 

E) kompetens inom marknadsföring 

F) att hjälpa ledningen med allmänna ledningsfrågor 

G) branschkompetens  

H) kompetens när det gäller forskning och utveckling 

I) kompetens om internationell handel 
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7. Hur väl stämmer följande påståenden överens med er uppfattning? 

 

Ni tog in externa styrelseledamöter eftersom ni förväntade er att de skulle stödja och utöka 

företagets kontakter med:  

 

  Stämmer inte alls   Stämmer mycket bra 

  1 2 3 4 5 

 

A) kunder 

B) leverantörer 

C) banker 

D) riskkapitalister 

E) kommuner 

F) skattemyndigheten 

  

8. Vems initiativ var det att välja in en extern ledamot i styrelsen?  

 

A) Ägare 

B) VD/ Någon ur företagsledningen 

C) Bank/ Riskkapitalist 

D) Leverantör 

E) Annan:_________ 

 

Oavsett svar, gå till fråga 10 

 

9. Har ni tidigare tänkt att det finns ett behov av att utveckla styrelsearbetet? 

 

A) Ja, för att avlasta ledningen. 

B) Ja, för att hjälpa företaget vid en tillväxtsatsning. 

C) Nej, har inte tänkt på det. 

D) Övrigt:_________ 

 

10. Vad bidrar styrelsen med? 

 

Styrelsen bidrar med förmedling av kontakter med: 

 

  Stämmer inte alls   Stämmer mycket bra 

  1 2 3 4 5 

    

A) kunder  

B) leverantörer 

C) banker 

D) riskkapitalister 

E) kommuner 

F) skattemyndigheten 
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11. Vad bidrar styrelsen med? 

 

Styrelsen bidrar med: 

 

  Stämmer inte alls   Stämmer mycket bra 

  1 2 3 4 5 

 

A) en bättre kontroll av företagets ekonomi 

B) information och upplysningar om möjliga kunder  

C) information och upplysningar om ny teknik 

 

12. Vad bidrar styrelsen med? 

 

Styrelsen bidrar med: 

 

  Stämmer inte alls   Stämmer mycket bra 

  1 2 3 4 5 

 

A) teknisk kompetens 

B) ekonomisk kompetens 

C) juridisk kompetens 

D) marknadskompetens 

E) kompetens inom marknadsföring 

F) att hjälpa ledningen med allmänna ledningsfrågor 

G) branschkompetens 

H) kompetens när det gäller forskning och utveckling 

I) kompetens inom internationell handel 

 

13. Finns det en tydlig arbetsfördelning mellan styrelsen och företagsledningen? 

 

JA  NEJ 

 

14. Hur aktiv anser ni att er styrelse är? 

 

Inte aktiv Lite aktiv Aktiv Mycket aktiv 

1 2 3 4 

 

15. Har ni under de senaste tre åren utvecklat er styrelse genom: 

 

JA  Nej 

 

A) Utbildning i styrelsearbete 

B) Strategiskt rekryterat nya styrelseledamöter med specifik kompetens 

C) Utvärderat styrelsen 

D) Utbildning inom branschspecifika områden. 
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16. Besvara följande frågor.  

 

Aldrig    Alltid 

 1 2 3 4 5 

 

A) Hur ofta tar styrelseledamöter, som inte sitter med i företagsledningen, initiativ till ärenden 

som behandlas i styrelsen? 

B) Hur ofta kommer förslagen till lösningar på de problem som behandlas i styrelsen 

ursprungligen från styrelseledamöter som inte sitter med i företagsledningen? 

C) Hur ofta under styrelsebehandlingen av ett ärende ändras VD:s förslag till lösning av styrelsen? 

 

17. Hur många gånger har ni förändrat er styrelsesammansättning de senaste fem åren? 

  

0- mer än 9  Om 0, enkäten avslutas med denna fråga.  

 

18. Har ni förändrat er styrelsesammansättning de senaste tre åren? 

 

JA  NEJ  Om nej, enkäten avslutas med denna fråga. 

 

 

19. Av vilken anledning förändrade ni styrelsesammansättningen? (flera svar möjliga) 

 

A) Tidigare styrelsemedlem slutade eller avled. 

B) Tidigare styrelsemedlem skötte inte sin uppgift. 

C) Ville få in ny expertis och kunskap i företaget. 

D) Ville få in en/flera styrelsemedlemmar med ett stort nätverk. 

E) Initiativ från intressenter (exempelvis banker och leverantörer) att förändra styrelsen. 

F) Övrigt: ________ 
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Bilaga 4 – Kodningsmanual 

 

Fråga 1  

 

JA  NEJ 

1  0 

 

Fråga 2 

 

1-9, över 8 ledamöter = 9 

 

Fråga 3  

 

1-13, över 12 möten = 13 

 

Fråga 4  

 

JA  NEJ  

 

1  0 

 

 

Fråga 5  

 

1-9, över 8 ledamöter = 9 

 

Fråga 6-7  

 

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra 

1  - 5 

 

Fråga 8  

 

1 Ägare 

2 VD / Någon ur företagsledningen 

3 Bank/ Riskkapitalist 

4 Leverantör 

5 Annan 

 

 

Fråga 9  

 

1 Ja, för att avlasta ledningen. 

2 Ja, för att hjälpa företaget vid en tillväxtsatsning. 

3 Nej, har inte tänkt på det. 

4 Övrigt 
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Fråga 10-12  

 

Stämmer inte alls Stämmer mycket bra 

1  - 5 

 

 

Fråga 13  

 

JA  NEJ 

1  0 

 

Fråga 14  

 

Inte aktiv Lite aktiv Aktiv Mycket aktiv 

1 2 3 4 

 

Fråga 15  

 

JA  Nej 

1  0 

 

Fråga 16  

 

Aldrig  Alltid 

1 - 5 

 

Fråga 17  

 

0-10, 10 = fler än 9 gånger som styrelsen har förändrats. 

 

Fråga 18  

 

JA  Nej  

1  0 

 

Fråga 19  

 

1 Tidigare styrelsemedlem slutade eller avled. 

2 Tidigare styrelsemedlem skötte inte sin uppgift. 

3 Ville få in ny expertis och kunskap i företaget. 

4 Ville få in en/flera styrelsemedlemmar med ett stort nätverk. 

5 Initiativ från intressenter att förändra styrelsen. 

6 Övrigt: ________ 

 

Manuell kodning 

 

Gasell  Möss 

1  0
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Bilaga 5 – Operationalisering – från huvudfråga till enkätfrågor 

 
 

Hypoteser  Frågor som ska besvara 

hypotesen samt var de är 

hämtade från. (Se bilaga 3) 

Argument hur de ska 

besvara hypotesen 

Hypotes 1: Ägarledda 

mössföretag anser att styrelsen 

fyller en mindre funktion än 

vad ägarledda gasellföretag 

anser. 

 

Fråga 9. Egen fråga. För att se om de företag som 

inte har externa styrelsele-

damöter anser att de behöver 

utveckla styrelsearbetet eller 

om de är nöjda med den som 

den är.  

Fråga 10. Egen fråga.  Dels för att undersöka om 

förväntningarna på externa 

styrelseledamöter uppfylls; 

uppföljning på fråga 7. Dels 

för att se om styrelsen fyller 

någon funktion när det gäller 

att ha ett stort kontaktnät med 

intressenter. (Serviceroll) 

Fråga 11. Hämtad från 

Jonnergårds studie114. Har tagit 

bort några delfrågor. 

För att undersöka vad styrelsen 

tillför utifrån de olika rollerna. 

Fråga 12. Hämtad från 

Jonnergårds studie115. 

Utvecklad till att beröra vad 

VD/ägare anser att styrelsen 

bidrar med. Är även utvecklad 

med fler tänkbara 

kompetenser. 

Dels för att undersöka om 

förväntningarna på externa 

styrelseledamöter uppfylls; 

uppföljning på fråga 6. Dels 

för att se om styrelsen fyller 

någon funktion när det gäller 

kompetenser. (Serviceroll) 

                                                             
114

 Jonnergård, K. et al (2010)  
115

 Ibid. 
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Fråga 13. Hämtad från 

Jonnergårds studie116. 

För att se om styrelsen fyller 

en självständig funktion eller 

inte. 

   

Hypotes 2: Ägarledda 

gasellföretags styrelse är mer 

aktiv än ägarledda 

mössföretags. 

 

Fråga 3. Hämtad från 

Kärreman och Svenssons 

studie117. 

För att se om företagen ofta 

sammanträder i formella 

styrelsesammanträden. En hög 

grad av sammanträden, en 

högre aktivitet. 

 Fråga 14. Hämtad från 

Kärreman och Svenssons 

studie118. 

För att se hur aktiv ägare/VD 

anser att styrelsen är. 

 Fråga 15. Hämtad från 

Jonnergårds studie119. 

Utvecklad till en historisk 

fråga.  

För att mäta om det finns en 

vilja i företaget att göra 

styrelsen mer aktiv.  

 Fråga 16. Hämtad från 

Jonnergårds studie120. En 

delfråga är borttagen då vi inte 

ansåg den hade någon relevans 

till vår studie. 

För att fånga upp om styrelsen 

är aktiv gentemot 

företagsledningen.  

Hypotes 3a: Ägarledda 

gasellföretag har förändrat sin 

styrelsesammansättning mer 

nyligen än ägarledda 

mössföretag. 

Fråga 18. Egen fråga För att se om det finns 

skillnader när det gäller om 

företaget har förändrat sin 

styrelse mer ”nyligen”. 

Kopplad till fråga 17. 

 Fråga 19. Egen fråga För att se vad som påverkade 

förändringen i 

styrelsesammansättningen. 

   

Hypotes 3b: Ägarledda Fråga 17. Egen fråga För att se hur många gånger de 
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117
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gasellföretag förändrar sin 

styrelsesammansättning oftare 

än ägarledda mössföretag. 

 

har förändrat sin styrelse. 

 Fråga 19. Egen fråga För att se vad som påverkade 

förändringen i 

styrelsesammansättningen. 

   

Hypotes 4: Externa 

styrelseledamöter är vanligare 

i ägarledda gasellföretag än i 

ägarledda mössföretag. 

Fråga 4. Hämtad från 

Kärreman och Svenssons 

studie121.  

För att se om företaget har 

externa styrelser eller inte. 

 Fråga 5. Hämtad från 

Kärreman och Svenssons 

studie122. 

Tillsammans med fråga 4 för 

att se skillnader mellan 

företagstyperna.  

 Fråga 6. Hämtad från 

Jonnergårds studie123. 

Utvecklad till att beröra 

förväntningar av externa 

styrelseledamöter. Är även 

utvecklad med fler tänkbara 

kompetenser. 

Utveckling från fråga 5 med 

mer djupgående frågor. Här 

undersöks varför externa 

styrelseledamöter valdes in, 

om det var för att få in 

kompetenser. (Serviceroll)  

 Fråga 7. Egen fråga.  Utveckling från fråga 5 med 

mer djupgående frågor. Här 

undersöks varför externa 

styrelseledamöter valdes in, 

om det var för att utöka 

företagets kontaktnät med 

olika intressenter. (Serviceroll) 

 Fråga 8. Egen fråga. Utveckling från fråga 5 med 

djupgående frågor. Här 

undersöks om intressenter har 

                                                             
121 Kärreman, M. och Svensson, C. (2008) 
122 Ibid.  
123 Jonnergård, K. et al (2010)  
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påverkat införandet av externa 

styrelseledamöter. 

(Kontrollroll) 

   

Hypotes 5: Ägarledda 

gasellföretags styrelser är 

större än ägarledda 

mössföretags. 

Fråga 2. Hämtad från 

Kärreman och Svenssons 

studie124. 

För att mäta skillnaderna 

mellan typföretagens 

styrelsestorlekar. 

 

 

                                                             
124 Kärreman, M. och Svensson, C. (2008) 


