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Förord 
 

Vi är mycket tacksamma till alla som har varit med och bidragit till att vi har lyckats 

genomföra denna studie. 

 

Först skulle vi vilja tacka våra respondenter för att ha visat stort intresse och engagemang 

samt tagit sig tid till att delge sina kunskaper och åsikter inom ämnet. Detta har gett oss bra 

kunskap samt ett mycket bra underlag och vi hoppas att vi kan ge någonting tillbaka genom 

att vårt bidrag kan användas som underlag för att förbättra styrelseutvärderingsprocesser.  

 

Fortsättningsvis vill vi tacka vår handledare Petter Boye på Linnéuniversitetet som 

kontinuerligt har bidragit med sina synpunkter och användbar kritik vilket hjälpt oss under 

studiens olika delar. Vi vill även tacka Karin Jonnergård för kommentarer och synpunkter 

under  studiens inledande skede. 

 

Ytterligare en person som vi vill tacka är Henrik von Heijne då han på ledig tid ställt upp som 

respondent för vår pilotstudie samt bidragit med sin kunskap och bra förslag. 

 

Sist men inte minst skulle vi vilja tacka våra respondenter som varit med att förbättra vår 

studie med konstruktiv kritik genom att på bekostnad av sin egen tid för sitt eget 

uppsatsskrivande lämnat kommentarer utöver vad som krävs. 

 

Tack! 

 

 

 

Kalmar, 2012-05-27 

 

 

 

_______________                        _______________                       _______________ 

Kim Jakobsson            Rikard Bergsten                           Ehlin Goth 
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Abstract 

Author:   Kim Jakobsson, Rikard Bergsten and Ehlin Goth 

 

Supervisor:  Petter Boye 

 

Examiner:   Karin Jonnergård 

 

Title:  The quest for a successful board evaluation – A study 

about evaluation of boards in Swedish listed companies.  

  

Background:  The Swedish Code of Corporate Governance recommend 

that boards shall be evaluated annually using a systematic 

and structured process. However, there is not stated how 

the evaluation should be done or who will implement it. 

 

Objective:  The aim of this study was to analyze what an effective 

board evaluation is and to identify the underlying critical 

success factors. 

 

Method: The study has been carried out using a qualitative 

approach and is based on an abductive abstraction 

process. The empirical data were collected through semi-

structured telephone interviews and analyzed by using an 

analytical model. 

 

Conclusion:  Through the study we have identified seven critical 

success factors. The success factors are independence, 

knowledge, breadth, honesty, depth, comparability and 

discussion. 
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Sammanfattning 

Författare:   Kim Jakobsson, Rikard Bergsten och Ehlin Goth 

 

Handledare: Petter Boye 

 

Examinator:  Karin Jonnergård 

 

Titel:  Jakten på en lyckad styrelseutvärdering - En studie om 

utvärdering av styrelser i svenska börsnoterade bolag. 

  

Bakgrund:  I svensk kod för bolagsstyrning rekommenderas att 

styrelsen ska utvärderas årligen genom en systematisk 

och strukturerad process. Det finns dock inte angivet hur 

utvärderingen ska gå till eller vem som ska genomföra 

denna. 

 

Syfte:  Ambitionen med studien har varit att analysera vad en 

effektiv styrelseutvärdering är och att identifiera de 

bakomliggande kritiska framgångsfaktorerna.  

 

Metod: Uppsatsen är genomförd med hjälp av en kvalitativ 

strategi och bygger på en abduktiv abstraktionsprocess. 

Det empiriska materialet har samlats in genom 

semistrukturerade telefonintervjuer och analyserats med 

hjälp av en analysmodell. 

 

Slutsats:  Genom studien har vi identifierat sju kritiska 

framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna är oberoende, 

kunskap, bredd, uppriktighet, djup, jämförbarhet och 

diskussion. 
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1. Utvärdering av styrelsens arbete 

 

etta kapitel börjar med en bakgrund av styrelsens roll och arbetsuppgifter för att 

senare mynna ut i en diskussion om problematiken med styrelseutvärdering. Kapitlet 

avslutas med att belysa forskningsfrågan och syftet med studien.  

 

1.1 Styrelsen och dess arbete 

 

Rollfördelningen och styrelsearbetet har formats av såväl lagbestämmelser som 

självreglerande regelverk (Brandinger 2011; Bergh, Goulet, Gårdö och Holmkvist 2007). Den 

viktigaste lagen i sammanhanget är aktiebolagslagen. Till de självreglerande regelverken hör 

bland annat Svensk kod för bolagsstyrning som infördes år 2005 (Bergh et al 2007). 

 

Figur 1:1 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

 

Aktieägarna utövar sitt inflytande i bolagsstämman som är det högsta beslutande organet med 

en överordnad ställning gentemot bolagets styrelse och VD. Styrelsen skall följa de beslut 

som tagits på bolagsstämman så länge dessa inte strider mot föreskrivna bestämmelser. 

Styrelsen kan även delegera uppgifter men har fortfarande det yttersta ansvaret för bolagets 

D 
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förvaltning. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ska sköta den löpande 

förvaltningen, (se figur 1:1). (Svensk kod för bolagsstyrning 2010) 

 

I aktiebolagslagen 8 kap. 4 § definieras styrelsens huvuduppgift som att ansvara för bolagets 

organisation och förvaltning av de angelägenheter som hör till. Detta innebär att styrelsen 

fortlöpande ska bedöma bolagets och eventuellt koncernens ekonomiska situation. De ska se 

till att organisationens bokföring, förvaltning och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett 

bra sätt. (Aktiebolagslagen SFS 2005:551) 

 

Styrelsearbetet utgår från att styrelsen ska fastställa affärsidéer, ta fram mål på lång sikt, 

anpassa strategier för att de långsiktiga målen ska uppfyllas, bryta ner de långsiktiga målen till 

ettårsmål samt ta fram affärsplaner för att de kortsiktiga målen ska kunna uppfyllas 

(Brandinger 2011). Andra arbetsuppgifter som styrelsen har är att tillsätta, utvärdera och 

avskeda bolagets VD vid behov (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Vidare har 

styrelsearbetet även handlat om kommunikation till ägare och allmänhet, att informera 

angående företagets utveckling (Brandinger 2011). Det här beskrivs som att företaget ska 

utmärkas av en öppenhet till sin omgivning. Styrelsen ska också se till att det finns en kontroll 

av att företaget följer de lagar som gäller samt att de etiska riktlinjerna som företaget ska följa 

verkligen följs (Svensk kod för bolagsstyrning 2010).  

 

Koden är ett komplement till lagstiftningen och ska utgöra en självreglering vilket innebär att 

den inte är tvingande. När ett företag avviker från Koden anges det att företaget ska redovisa 

vilken avvikelse det är och även motivera varför avvikelsen har skett. I Koden nämns att en 

årlig, systematisk och strukturerad utvärdering av styrelsearbetet ska göras av styrelsen. Syftet 

är att utveckla arbetsformerna och effektiviteten i styrelsen. Det resultat som framkommer i 

samband med utvärderingen ska sen redovisas för valberedningen. (Svensk kod för 

bolagsstyrning 2010) 

 

I EU-kommissionens rekommendation om uppgifter för företagsexterna styrelseledamöter 

eller styrelseledamöter med tillsynsfunktion i börsnoterade bolag och om styrelsekommittéer 

finns en utförligare vägledning hur utvärderingen av styrelser kan gå till. Här tas det upp att 

en utvärdering ska innehålla en bedömning om styrelsens sammansättning, organisation och 

hur de fungerat som grupp. De enskilda ledamöterna ska också bedömas utifrån kompetens 

och effektivitet. Hur styrelsearbetet har genomförts i förhållande till de uppsatta 



 3 

prestationsmålen nämns också i rekommendationen. (EU-kommissionens rekommendation 

2005/162/EG) 

 

1.2 Utvärderingsproblematiken 

 

Historiskt sett har styrelser från olika håll ansetts vara allt för passiva och uppfattats som en 

inkompetent juridisk fiktion under VD:s kontroll. Stora institutionella investerare har senare 

kommit att sätta stor press på styrelsen och krävt praxis för styrelsens arbete.  Några av dessa 

sägs enligt Van den Berghe och Levrau ha varit mycket aktiva och offentligt gått ut och 

kritiserat styrelser. Det har även skett en ökning av institutioner som arbetar med att bedöma 

och betygssätta olika styrelser baserat på dess arbete. Ett flertal skandaler har även spelat en 

roll i det ökade fokuset på styrelser vilket inte är konstigt då styrelser kan ses som bron mellan 

aktieägare och ledningen som driver företaget (Van den Berghe och Levrau 2004). Syftet med 

Svensk kod för bolagsstyrning är att förtroendet för de svenska aktiebolagen ska stärkas 

genom en utveckling av bolagsstyrningen. De aktiebolag som Koden riktar sig mot är 

aktiebolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity (Svensk kod för 

bolagsstyrning 2010). 

 

Den systematiska och strukturerade utvärdering som nämns i Koden ger inte en konkret 

beskrivning hur en utvärdering ska gå till eller vem som ska genomföra denna. 

Trovärdigheten då många styrelser utvärderar sig själva, utan externa utvärderare, kan enligt 

Odabas ifrågasättas då det inte blir en oberoende utvärdering. De styrelser som behöver en 

genomlysning från externa utvärderare tillhör troligen de som inte tar in en utomstående 

aktör. Det är ägarna som i slutändan förlorar på de stora bristerna med en självutvärdering. 

(Odabas 2007) 

 

Ett perspektiv som har diskuterats är frågan om vem som övervakar övervakarna och när det 

gäller styrelser så är det ägarna som bör agera övervakare. Det finns enligt Brandinger två 

centrala problem med detta. Det första problemet är att det kan ta lång tid för ägarna att 

upptäcka dåliga prestationer då styrelser, bland annat i Sverige, har stora möjligheter att agera 

självständigt under sin mandatperiod. Det andra problemet är att ägarnas åtgärder till stor del 

begränsas vid styrelsens sammansättning eftersom de kan bestämma vilka som sitter i 
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styrelsen men inte vad de gör. Styrelsearbetets kvalitet ligger då utanför ägarnas kontroll och 

kan endast påverkas i företag då ägarna själva sitter i styrelsen. (Brandinger 2011) 

  

Styrelseledamöter vill ofta veta vad som är ett bra styrelsearbete, till vilken grad de når målen 

och vad som kan göras bättre. De kan dock ha en inställning som är negativ till betygsättning 

när det gäller enskilda styrelseledamöter då de redan blivit ombedda att sitta i styrelsen och 

tycker att deras lämplighet borde kontrollerats innan. Styrelser kan använda sig av 

valberedningar för att utvärdera arbetsprestationerna men även då står oftast styrelsen för en 

stor del av sin egen utvärdering (Brandinger 2011). Vid styrelseutvärdering med syfte för 

intressenter utanför organisationen, exempelvis ägare, har externa utvärderare så som 

utvärderingskonsulter enligt Jerkedal en större trovärdighet då interna utvärderare ofta är en 

del av vad som ska utvärderas (Jerkedal 2010). 

 

En stor utmaning för styrelsen kan vara att klara av kriser i företagen. Med hjälp av 

utvärdering kan styrelsen uppmärksamma problem i bolagsstyrningen och därmed tillföra ett 

värde till organisationen. De styrelser som har hittat framgångsrika utvärderingsprocesser har 

erhållit fördelar i form av förbättrat ledarskap, förbättrat samspel, bättre uppdelning av roller 

och ansvar, bättre beslutsfattande samt effektivare styrelsearbete (Kiel och Nicholson 2005). 

Många organisationer vet dock inte vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid en 

styrelseutvärdering. Det kan i vissa fall leda till en tidskrävande process som ger väldigt lite 

tillbaka (Stybel och Peabody 2005). 

 

1.3 Frågeställning 

 

 

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna vid styrelseutvärdering i svenska 

börsnoterade aktiebolag? 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att: 

 

 Analysera vad som är en effektiv styrelseutvärdering utifrån utvärderingskonsulters 

och styrelseordförandens synsätt. 

 

 Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna i styrelseutvärderingen genom att ställa 

synsätten i relation till befintlig teori. 

 

 Bidra med normativt underlag utöver befintliga teorier för att förbättra processer i 

styrelseutvärdering. 
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2. Studiens tillvägagångssätt 

 

etta kapitlet börjar med en beskrivning av den forskningsansats vi valt och fortsätter 

med att beskriva de olika metoder som använts. Syftet med kapitlet är att skapa en 

förståelse för hur studien är uppbyggd. 

 

2.1 Abstraktionsprocessen 

 

Induktion inom den vetenskapliga världen är att samla in data som sedan analyseras och 

bearbetas för att hitta mönster, att utgå från empirin. Den deduktiva metoden utgår istället från 

teori för att generera antaganden som testas genom empiriska studier. Abduktion är ett 

mellanting mellan dessa två och ett sätt att bilda sig en intuitiv uppfattning om någonting. 

(Trost 2010)  

 

Kvalitativ forskning förknippas ofta med den induktiva ansatsen eftersom det då ofta saknas 

teori för att förklara fenomenet som ska undersökas. Forskaren bygger upp koncept, hypoteser 

eller teori från empirisk data istället för att testa hypoteser utifrån teori. Den kvalitativa 

forskningen utgår ändå från ett teoretiskt ramverk som alla andra undersökningar vilket leder 

till fokus i insamlingen av data. Ramverket är dock inte deduktivt testad utan är uppbyggt av 

de induktiva erfarenheter som erhållits. (Merriam 2009) 

 

En forskare kan genom att gå fram och tillbaka mellan empiriska observationer och 

teoriinsamling, abduktion, få en djupare förståelse i båda dessa aktiviteter. Forskarens 

teoretiska ram hjälper till att vägleda sökandet efter empiri samtidigt som empiriska 

observationer kan leda till att forskaren identifierar områden som är relevanta men som 

forskaren inte tidigare inkluderat i forskningen. (Dubois och Gadde 2002) 

 

I det inledande skedet sökte vi generell teori om styrelseutvärdering vilket kan sägas vara ett 

deduktivt tillvägagångssätt. Detta gjordes för att få mer fokus vid datainsamlingen och för att 

öka den begränsade teoretiska förståelse vi hade inom området. Det var dock först efter den 

empiriska datainsamlingen som störst fokus lades på att välja teorier vilket är ett 

D 
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tillvägagångssätt som kan sägas vara induktivt då vi utgick från empirin. Anledningen till att 

empirin blev utgångspunkten för teorin var för att vi ansåg respondenterna bäst kan svara på 

vilka de kritiska framgångsfaktorerna för styrelseutvärdering i svenska börsnoterade bolag är. 

Vi ville inte heller låsa oss för mycket vid den generella teori som vi samlade in eftersom 

merparten var av normativ karaktär vilket blir särskilt allvarligt om författaren förespråkar en 

viss sorts utvärderingsmetod med agendan att tjäna pengar på rekommendationen i fråga. Ett 

mer induktivt tillvägagångssätt användes därför även vid intervjuerna och uppsatsen har 

därför mer baserats på vad våra respondenter menar leder till en effektiv styrelseutvärdering. 

Själva analysen kan sägas vara av deduktiv karaktär då vi använde oss av en analysmodell 

med utgångspunkt ur teorin för att analysera det som kommit fram under intervjuerna. På 

grund av att det hela tiden skett ett växelspel mellan teori och empiri för att få ett bättre djup 

på studien anser vi att abstraktionsprocessen kan ses som abduktiv. 

 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa strategier 

 

Datainsamlingen vid kvalitativ forskning är av mjuk karaktär och genomförs exempelvis med 

intervjuer (Patel och Davidson 2011). De kvalitativa metoderna har som syfte att skapa 

förståelse och kan definieras som att upptäcka mönster i det insamlade datamaterialet. (Holme 

och Solvang 1997; Trost 2010).  

 

Den kvalitativa forskaren är intresserad av människors tolkningar av egna erfarenheter, hur 

deras världar konstrueras samt vilken betydelse detta har på deras samlade erfarenheter 

(Merriam 2009). Fortsättningsvis berättar Holme och Solvang att inriktningen för den 

kvalitativa strategin utgår från förståelsen för samhället samt hur påverkan är mellan 

individer, grupper och institutioner (Holme och Solvang 1997).  

 

Hur mycket och hur många sätts i fokus i den kvantitativa studien (Merriam 2009). 

Fortsättningsvis förklarar Denscombe att kvantitativ data kännetecknas av siffror och att 

metoderna för att inhämta siffrorna kan vara frågeformulär och observation (Denscombe 

2009). Genom de olika metoderna genomför den kvantitativa forskaren statistiska analyser 

(Patel och Davidson 2011). 
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Då styrelsearbete till stor del handlar om en påverkan mellan individer och grupper ansåg vi 

det stärkte vårt val av en kvalitativ metod. Detta eftersom vi studerade en social företeelse där 

vi hade ambitionen att skapa en förståelse och hitta mönster i det insamlade datamaterialet. En 

kvantitativ metod hade inte gett oss samma djup och förståelse för fenomenet eftersom den 

inte ger samma tillgång till de bakomliggande faktorerna. Tillgången skulle begränsas för att 

den kvantitativa studien utgörs av siffror, vilket vi inte har för avsikt att studera. Förklaringen 

till att vi valt en kvalitativ studie är för att vi ville hitta de kritiska framgångsfaktorerna och 

samtidigt förklara varför de är kritiska framgångsfaktorer. Vårt syfte var att tolka synsätten 

kring styrelseutvärderingar, vilket bättre uppnås genom en kvalitativ studie.  

 

2.3 Triangulering 

 

Triangulering handlar om att samla in data på olika sätt eller från olika källor. En rikare 

tolkning kan ges om data pekar åt olika håll (Patel och Davidson 2011). Enligt Bryman och 

Bell innebär triangulering en användning av fler än en datakälla eller metod då forskaren 

studerar sociala företeelser (Bryman och Bell 2005). Användning av triangulering ger en 

snabb och bra uppfattning om hur äkta informationen är (Hultén, Hultman och Eriksson 

2007). Triangulering av två eller fler metoder, källor, utredare eller teorier bekräftar även 

slutsatserna bättre (Merriam 2009).  

 

Syftet med triangulering är att skapa en tillförlighet i resultatet och att stärka arbetets validitet 

(Bryman och Bell 2005; Merriam 2009). Det kan göras genom att forskaren jämför data från 

olika informationskällor, vilket kallas informationstriangulering.  Det kan även göras genom 

användandet av data som samlats in under olika tidpunkter, vilket kallas tidstriangulering, 

eller genom datakällor från olika geografiska eller kulturella kontext, vilket kallas för 

platstriangulering (Denscombe 2009). 

 

Vi har använt oss av informationstriangulering genom att undersöka fenomenet 

styrelseutvärdering utifrån olika typer av källor. Vi har då valt att undersöka 

styrelseordförandens och utvärderingskonsulters syn på vad som är en effektiv 

styrelseutvärdering för att ge oss en bättre förståelse, kunskap och stärka uppsatsens validitet. 

Anledningen att vi har valt dessa två källor är för att det är de grupper som i största grad 

genomför styrelseutvärderingar. Vi anser att de olika synsätten har berikat vår studie då vi kan 
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styrka och jämföra data från de olika källorna. Förutom de två grupperna av respondenter har 

vi använt tidigare forskning på området, som ett tredje perspektiv, då vi analyserat data för att 

komma fram till våra slutsatser. Alternativet att använda oss av endast ett synsätt skulle leda 

till en sämre process för att komma fram till våra slutsatser eftersom att vi då inte skulle 

kunnat jämföra olika perspektiv. 

 

2.4 Urval 

 

Urval av respondenter kan ske genom att välja respondenter som antas ha god kunskap inom 

det område som ska undersökas. På det här sättet kan informationsmaterialet öka. Forskaren 

måste dock vara medveten om att svar från respondenter med stor erfarenhet inom det 

studerade området lätt kan ge övertygande svar men som samtidigt är snedvridna. (Holme och 

Solvang 1997) 

 

Det finns flertalet människor som kan intervjuas i en forskning. Forskaren behöver då göra ett 

urval i form av var, när och vem som ska intervjuas (Merriam 2009). Det önskade urvalet i 

den kvalitativa forskningen är att få variation i respondenterna för att inte bara få liknande 

svarsmaterial (Trost 2010). Ett tillräckligt stort urval har skett när materialet som inhämtats 

från intervjuer utgör en sådan kvalitet att det ger lämpligt underlag för både tolkning och 

analys (Dalen 2008). 

 

Vi har valt två typer av respondenter i vår studie som är styrelseordföranden och 

styrelseutvärderingskonsulter. Styrelseordföranden ansågs som ett måste att inkludera med 

tanke på deras stora kunskap inom styrelsearbete och styrelseutvärdering. I många fall är det 

den styrelseordförande vi intervjuat som tagit hand om själva utvärderingen vilket betyder att 

kunskapen inom området är ännu större. Styrelseutvärderingskonsulter har också en stor 

kunskap inom ämnet då de är specialiserade på styrelseutvärdering. De kan även anses som en 

oberoende part till skillnad från de styrelseordföranden som utför en självutvärdering.  Genom 

att ha med dessa två grupper av respondenter erhåller vi information om vad två olika typer av 

utvärderare anser är en effektiv styrelseutvärdering. 

 

För att få tillräckligt med empiriskt underlag skickade vi e-mail till samtliga 213 börsnoterade 

bolag som befinner sig på svenska Small- och Mid Caplistorna. Vi frågade samtliga för att 
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inte kunna anklagats att välja ut bolag för att på något sätt vinkla den data vi samlat in utan få 

en variation i materialet. Vi anser att studien kom till det stadiet då fler intervjuer med 

styrelseordförandena inte tillförde något ytterligare. Detta eftersom svaren inte längre skiljde 

sig från materialet vi fått in från förgående intervjuer. 

 

När det gäller utvärderingskonsulterna har vi skickat e-mail till 11 konsulter som jobbar med 

styrelseutvärdering. Detta balanserar inte antalet utskick till börsnoterade bolag men det var 

samtliga konsulter som arbetar med styrelseutvärdering vi kunde hitta. På grund av att enbart 

två konsultfirmor ställde upp anser vi att en empirisk mättnad inte är uppnådd inom denna 

grupp. Vi anser trots detta att de har bidragit till uppsatsen med ett annat perspektiv än det 

från styrelseledamöterna.  

 

Våra respondenter är följande: 

Konsulterna Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt 

Berglund och Lundstedt representerar bolaget Boardment som erbjuder tjänster inom 

styrelseutvärdering, styrelseutveckling samt VD-utvärdering. De kunder som Boardment 

riktar sig till är noterade bolag, statliga bolag och finansiella institut.  

 

Konsulten Staffan Sandström 

Sandström representerar Integrity Invest AB vilka inriktar sig på nya affärsidéer, expansion, 

marknadsföring och försäljning samt förvärv och försäljning av företag. Företaget utvärderar 

även styrelsearbetet och är affärsutvecklingspartner till små och medelstora företag.  

 

Styrelseordförande Anders Ilstam 

Ilstam verkar som styrelseordförande för bland annat Beijer Electronics AB, Hifab Halmstads 

Industriförnödenheter AB och Grimaldi Industri AB. Bolag där Ilstam är styrelseledamot är 

Cycleurope AB, Plockmatic International AB samt TimeZynk AB. Ilstam har även varit VD 

för Sandvik AB och Sandvik Mining and Construction. Guldklubban 2010 tilldelades Ilstam 

för styrelseordförandeskapet hos börsnoterade Beijer Electronics AB. 

 

Styrelseordförande Björn Örås 

Örås är grundare och styrelseordförande för de börsnoterade bolagen Poolia AB, Uniflex AB 

och Dedicare AB. Bolag där Örås är styrelseledamot är Bro Slott AB samt Bro Hof Hotell & 

Konferens AB. Ernst & Young utsåg Örås till Entrepreneur Of The Year i Sverige år 2010.  
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Styrelseordförande Erik Selin 

Selin verkar som styrelseordförande för börsnoterade Balder AB där han även är huvudägare 

och VD. Han är även styrelseordförande i andra icke-börsnoterade bolag som bland annat Din 

Bostad AB, Skandrenting AB och Silvandersson Sweden AB. Selin är även styrelseledamot i 

börsnoterade Catena AB. 

 

Styrelseordförande Stig-Arne Blom 

Blom verkar som styrelseordförande i börsnoterade Elos AB och andra icke-börsnoterade 

bolag som exempelvis Mikroponent AB, Liljedahl Group AB och Kraftpowercon Sweden 

AB. Han är även styrelseledamot i bland annat Ulricehamns Energi AB, Johan Walter Berg 

AB och börsnoterade Beijer Electronics AB samt VD i flera bolag. 

 

Styrelseordförande Bengt Kjell 

Kjell verkar som styrelseordförande för börsnoterade Indutrade AB samt andra icke-

börsnoterade bolag som Expandum Invest AB och Skånska Byggvaror Holding AB. Han är 

även styrelseledamot i Helsingborgs Dagblad AB, AB Handel och Industri och börsnoterade 

Höganäs AB. Kjell är dessutom VD för AB Handel och Industri och har tidigare arbetat som 

vice VD för Industrivärden. 

 

Styrelseordförande Lennart Pihl 

Pihl verkar som styrelseordförande för börsnoterade MultiQ International AB samt icke-

börsnoterade bolaget Joakim Lagergren Golf AB. Han är även styrelseledamot i bland annat 

börsnoterade ReadSoft AB och Duroc AB. Pihl är dessutom VD för Ellpeco AB . 

 

Styrelseordförande Stefan Elving 

Elving verkar som styrelseordförande för Cervea AB. Han är även styrelseledamot i 

Styrelsekollegiet, Elving Konsult AB och börsnoterade BioGaia AB. Elving har dessutom 

varit VD inom Unileverkoncernen och vice VD/marknadsdirektör inom ICA- koncernen. 

 

Styrelseordförande Bengt Stillström 

Stillström verkar som styrelseordförande för börsnoterade AB Traction där han också är VD. 

Han är även styrelseledamot i börsnoterade ProfilGruppen AB samt Hifab Group AB. 

Stillström med familj är huvudägare i AB Traction. 
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2.5 Access 

 

Access är en utmaning eftersom den empiriska informationen inte alltid är tillgänglig. 

Fortsättningsvis beskrivs det här som utmaningen till att komma nära det studerade, 

möjligheten till att upptäcka vad som händer.  Det finns två typer av access vilka är fysisk- 

och mental access. Fysisk access är att få tillgång till en organisation eller en person inom 

organisationen. Den mentala accessen får forskaren tillgång till genom att själv observera eller 

få någon annan att beskriva fenomenet. (Gummesson 2000) 

 

Vi har mött ett antal problem när det gäller tillgång till intervjupersoner. Vi lyckades efter ett 

gediget sökande hitta elva konsultfirmor som tillhandahöll styrelseutvärdering. Av dessa 

svarade som tidigare nämnt endast två att de kunde tänka sig ställa upp på en intervju. 

Svarsfrekvensen för utvärderingskonsulterna är 18 procent vilket är mycket högre än hos 

styrelseordföranden där åtta av 213 svarade, en svarsfrekvens på 3,8 procent då åtta av dem 

ställde upp. Vi anser dock inte att den låga svarsfrekvensen från styrelseordföranden har varit 

något problem då vi tillfrågade ett stort antal. Problemet med den fysiska accessen anser vi 

ligga i svårigheten att hitta ett stort antal utvärderingskonsulter. Studien skulle förmodligen 

blivit bättre om vi fått en större tillgång till utvärderingskonsulter eftersom det skulle ge bättre 

balans mot styrelseordförandena. Då studien består av en grupp på åtta styrelseordföranden 

och en grupp med två utvärderingskonsulter fanns det svårigheter i att få en matchande bild av 

utvärderingen från konsulterna. Samtidigt har det visat sig att det är vanligare med 

självutvärdering än att använda konsulter för styrelseutvärdering så balansen kanske ändå 

representerar hur det ser ut i verkligheten. 

 

Den mentala accessen har vi fått tillgång till genom att låta våra intervjupersoner beskriva hur 

fenomenet styrelseutvärdering går till samt vad de anser är en effektiv styrelseutvärdering. Vi 

anser att de har svarat på ett tillfredställande sätt för att kunna ge oss de empiriska data vi 

söker och då svaren inte har räckt till har vi använt oss av följdfrågor. Vi tycker snarare att 

våra respondenter har visat ett intresse och engagemang för att svara på frågorna än att hålla 

någonting tillbaka. 
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2.6 Pilotstudie 

 

I en studie kan det förekomma en pilotstudie vilket är en metod för att antingen testa en 

insamlingsteknik eller studiens upplägg (Patel och Davidson 2011). Pilotstudien är då en 

förundersökning för att se hur det planerade fungerar i en intervjusituation. Det här är som en 

preliminär undersökning och har till syfte att ge indikationer på vilka justeringar som måste 

göras innan den egentliga undersökningen (Holme och Solvang 1997). Andra fördelar med 

pilotstudien är att forskaren kan inse vilken ordningsföljd i intervjufrågorna som är den mest 

logiska eller hitta de frågor som till exempel gör respondenten mer eller mindre intresserad av 

intervjun (Bryman och Bell 2005).  

 

Då en stor del av den initiala delen av studien lades på insamlandet av empiri ansåg vi att 

intervjufrågorna var av så stor vikt att de behövdes förfinas. Det allra första vi gjorde var 

därför att testa de initiala frågorna på en respondent, Henrik von Heijne, för att se vilka frågor 

som borde vidareutvecklas, tas bort samt om ordningen passade. Enligt oss hjälpte de 

justeringar vi gjorde att få fram en bättre och mer fokuserad intervju. Arbetet med att förbättra 

intervjun har dock varit återkommande efter varje intervju samt i samband med 

handledarmöten. Intervjuguiderna skilde sig något beroende på om det var 

utvärderingskonsulter eller styrelseordföranden (se Bilaga 1 och 2). 

 

Vår respondent för pilotstudien var: 

Valberedningsordförande Henrik von Heijne 

Heijne verkar som ordförande i valberedningen för börsnoterade Polyplank AB. Han är även 

styrelsesuppleant i bland annat Almkvist Postservice AB, Mch Group AB och Melander & 

Partners AB. 

 

2.7 Semistrukturerad intervju 

 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren uppsatta områden eller stödfrågor som ska 

beröras under intervjun (Bryman och Bell 2005; Denscombe 2009). De semistrukturerade 

intervjuerna är med en låg grad av strukturering, det vill säga att intervjufrågorna kan ställas i 
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en ordning som passar situationen eller beroende på vad respondenten svarar (Bryman och 

Bell 2005; Patel och Davidson 2011).  

 

Respondenten ska under den semistrukturerade intervjun få möjlighet att utveckla sina svar 

och utveckla sina synpunkter (Denscombe 2009). Trost beskriver det här som att den 

intervjuade har stora möjligheter i sättet att besvara frågorna vilket kan leda till att de besvaras 

utifrån olika synsätt som kan berika det empiriska underlaget (Trost 2010). De områden som 

återfinns i intervjuguiden ska dock ha relevans för problemställningen (Dalen 2008).  

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju då vi var ute efter respondenternas 

synsätt på vad som är en effektiv styrelseutvärdering. Skulle vi ha en hög grad av 

strukturering skulle vi inte ge samma möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar och 

synpunkter. Vi tycker även att det passar bra med att kunna ställa frågor i en ordning baserat 

på vad respondenterna berättar. Detta eftersom de utförligare svaren redan kan ha besvarat 

flera frågor eller börjat glida in på andra områden som vi vill att diskussionen ska handla om. 

 

2.8 Telefonintervjuer 

 

En fördel med telefonintervjuer är att de är billigare än vanliga intervjuer ansikte mot ansikte. 

Det här beror på att forskaren inte behöver resa till respondenten vilket också har en fördel i 

och med att denne sparar tid (Denscombe 2009). En annan fördel med telefonintervjuer är att 

respondenten inte ser forskaren och därmed inte kan påverkas av dennes utseende, klass eller 

ålder. Vid en personlig intervju kan respondenten påverkas av dessa faktorer och svara utifrån 

hur denne tror att den som utför intervjun vill ha svar (Bryman och Bell 2005). Hur ärliga 

respondenterna är skiljer sig dock inte på om det är telefonintervju eller en personlig intervju 

(Denscombe 2009). 

 

Det finns även nackdelar med att den visuella kontakten försvinner vid telefonintervjuer 

(Denscombe 2009). En nackdel är att det inte går att se respondentens reaktioner eller 

ansiktsuttryck. Det här kan medföra att forskaren missar att se när en fråga behöver 

förtydligas eller när innebörden i en fråga bör utvecklas (Bryman och Bell 2005). En annan 

nackdel är att det är svårt att ställa svåra och känsliga frågor vid telefonintervjuer (Hultén, 

Hultman och Eriksson 2007). 
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Vi har valt att genomföra telefonintervjuer på grund av forskningsekonomiska anledningar 

och för möjligheten att ställa följdfrågor. Då vi genomför vår forskning i Kalmar och de flesta 

respondenter befinner sig i Stockholm med spridda intervjuplatser och intervjutillfällen anser 

vi att det skulle vara för problematiskt att ta oss till Stockholm och leta reda på 

respondenternas kontor vid varje tillfälle. Att skicka skriftliga frågor var inte heller aktuellt då 

det skulle begränsa vår möjlighet att ställa följdfrågor för att få den data vi behövde. Vi ser en 

nackdel i att inte kunna se respondenternas reaktioner och ansiktsuttryck för att se när en fråga 

behöver förtydligas men ser samtidigt en fördel i att respondentens svar inte påverkas av 

utseende, klass eller ålder som vid en personlig intervju. Vi var medvetna om att det fanns 

börsnoterade bolag i Kalmar regionen som eventuellt skulle ställa upp på personlig intervju 

men vi ville intervjua alla styrelseordföranden på samma sätt för att vara konsekventa. 

 

2.9 Reliabilitet 

 

Om en studie skulle göras igen och resultatet är detsamma som vid det första tillfället har 

studien en hög reliabilitet (Trost 2010). En studie har även hög reliabilitet om få fel begås 

under utförandet av mätningarna och informationsbearbetningen (Holme och Solvang 1997). 

Reliabiliteten är aktuell när det handlar om kvantitativa studier eftersom forskaren då anger 

värden. När det handlar om kvalitativa intervjuer kommer reliabiliteten inte att uppfyllas i 

samma grad. Intervjupersoner behöver inte nödvändigtvis svara liknande vid en annan studie, 

vilket beror på att föreställningsvärlden förändras. Vid de kvalitativa intervjuerna är 

trovärdigheten det största problemet vilket innebär att forskaren måste visa läsaren att data 

och analyser är trovärdiga (Trost 2010). 

 

För att minska felen i informationsbearbetningen lade vi fram en arbetsgång som vi följde för 

samtliga intervjuer. Först spelade vi in våra telefonintervjuer för att i nästa steg renskriva dem 

ordagrant. Det sista steget var att skriva ihop de olika intervjuerna och sammanställa det i 

empirikapitlet. Den här arbetsgången tycker vi fungerade bra och att vi fick med det som 

respondenterna verkligen sa. Då det är svårt att få en hög reliabilitet när det kommer till 

kvalitativa intervjuer har vi mest försökt öka trovärdigheten. För att öka trovärdigheten har vi 

använt oss av triangulering. Detta innebär att vi lättare kunnat jämföra och styrka data från de 
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olika källorna. Vi tycker även att vi har trovärdiga respondenter då de var kunniga och inte 

visade tendenser till att hålla tillbaka eller vinkla information.  

 

2.10 Validitet 

 

Informationen kan vara reliabel men detta innebär inte alltid att informationen är valid 

(Holme och Solvang 1997). Validiteten är att forskaren mäter det som är ämnat att mätas. Det 

här medför att forskaren, vid kvalitativa intervjuer, ska undersöka vad den intervjuade anser 

eller menar med begreppen denne använder (Trost 2010). Validiteten är den noggrannhet som 

finns i datamaterialet men också möjligheten till att sanningen återspeglas i datamaterialet 

samt om datamaterialet återspeglar verkligheten (Denscombe 2009).  

 

Risken för den kvalitativa forskaren är att teorin som genereras blir för specifik till en speciell 

situation, tid eller grupp människor och att en mer generell teori inte kan formas oberoende av 

forskarens egna idéer och föreställningar. Detta eftersom att det är ett begränsat fenomen som 

studeras medan forskaren ofta strävar efter en teori som är mer generell. (Patel och Davidson 

2011) 

 

För att se vad respondenterna ansåg vara en effektiv styrelseutvärdering har vi först ställt 

frågor om hur utvärderingen utformats, genomförts och hur användningen av resultatet ser ut. 

Vi har sedan låtit dem utveckla sina egna åsikter och tankar kring utvärderingens delar när det 

gäller vad som fungerar bra, vad som fungerar dåligt och vad som kan förbättras utifrån olika 

perspektiv. Allt efter intervjuerna genomförts har vi byggt upp ett ramverk av de empiriska 

erfarenheterna från förgående intervjuerna. Med detta ramverk har vi bättre kunnat fokusera 

intervjufrågorna och samtalen för att erhålla rätt data utefter vad som var ämnat att mätas. 

Validiteten är att forskaren mäter det som är ämnat att mätas och vi ville skapa en generell 

bild av hur svenska börsnoterade bolags styrelseutvärdering går till. Om vi mätt detta på ett 

generaliserbart sätt är svårt att säga då alla styrelseordförandens bolag ligger på Small- och 

Midcap och det är en så liten andel av dessa som ingått i studien. Det som talar för en högre 

generaliserbarhet är att ordförandena representerar många olika branscher, sitter i styrelsen i 

många andra bolag, att konsulterna har utvärderat många olika bolag och att svaren i många 

fall är relativt lika. Eftersom enbart två utvärderingskonsulter deltog i studien kan vi enbart 
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bevisa tendenser hos denna grupp men då de två grupperna av respondenter kompletterar 

varandra anser vi fått en mer representativ bild av styrelseutvärdering. 

 

2.11 Teoretiskt urval 

 

Vid ett teoretiskt urval är det första steget att välja relevant teori som är kopplat till 

forskningsfrågan (Merriam 2009). Urval vad gäller den teoretiska referensramen beskrivs som 

en successiv process, där val av teori bestäms utifrån den nya teori som utvecklas i processen 

(Denscombe 2009). På ett liknande sätt förklarar Gummesson att det teoretiska urvalet görs 

genom att inhämta teorier och analysera dessa, för att i ett senare skede besluta om vilka 

teorier som ska utvecklas (Gummesson 2000). Forskaren ska ha en stor kunskap inom det 

studerade området för att kunna kombinera olika teorier till att fungera tillsammans (Dalen 

2008). Forskaren väljer ut teorier tills denne uppnår en teoretisk mättnad, vilket är när nya 

teorier endast bekräftar och inte tillför något nytt i studien (Denscombe 2009). 

 

Arbetet med de teoretiska delarna började med en grundläggande inläsning på ämnet då vi 

inte tidigare hade kunskap inom området. För att skapa oss denna förståelse började vi med att 

leta efter litteratur som innehöll beskrivningar om styrelsearbete och styrelseutvärdering i ett 

mer generellt perspektiv. Vart efter det empiriska materialet samlades in sållade vi ut 

överflödig teori och sökte efter ny teori för att beskriva de empiriska fenomenen från olika 

perspektiv. Detta gjorde vi genom att söka på ord som styrelsearbete, utvärdering och 

styrelseutvärdering i universitetsbibliotekets databaser för artiklar och litteratur. Det var 

artiklar som utgjorde den huvudsakliga teoriinsamlingen i detta skede för att få en så stark 

koppling som möjligt till forskningsfrågan och syftet med uppsatsen.  Då vi inte längre kunde 

hitta teori som tillförde något nytt för att beskriva fenomenen avslutade vi 

insamlingsprocessen. 

 

2.12 Analysmetod 

 

Det finns sällan enkla processer eller rutiner att tillämpa för den kvalitativa forskaren vid 

bearbetning av kvalitativ insamlad informationen vilket ofta är ett textmaterial. Varje 

kvantitativt forskningsproblem kräver sin unika variant. Det sker ofta löpande analyser under 
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forskningen vilket kan medföra en utveckling av till exempel intervjufrågorna. Inför 

slutarbetningen bör forskaren läsa materialet igen, ofta flera gånger, och skönja mönster i 

svaren. (Patel och Davidson 2011)  

 

För att hitta de kritiska framgångsfaktorerna i svenska börsnoterade bolag har vi använt oss av 

en analysmodell vi har skapat utifrån de olika perspektiven i teorin. Vi analyserade sedan det 

empiriska materialet flera gånger utifrån perspektiven i analysmodellen och identifierade ett 

antal faktorer som framkommer som betydelsefulla för att uppfylla syftet med utvärderingen. 

Framgångsfaktorerna går i flera fall att hitta utifrån flera perspektiv vilket gjort att vi 

strukturerat dem utefter den starkaste kopplingen till analysmodellens olika perspektiv. 

Anledningen till att vi valt att enbart identifiera de kritiska framgångsfaktorerna är för att vi 

vill hitta det viktigaste och inte en lång lista på alla faktorer som kan påverka en 

styrelseutvärdering. Detta anser vi ger uppsatsen en tydligare fokus och gör den mer 

intressant. Förutom att tydliggöra mönster och samband i empirin har analysmodellen även ett 

syfte att ge läsaren stöd för att lättare förstå empirin genom de olika perspektiven.  

 

2.13 Källkritik 

 

Författaren ska ge en så fullständig bild som möjligt genom att undersöka problemet från flera 

olika synvinklar. Det går att bevisa väldigt mycket om enbart fakta som stödjer det som ska 

bevisas väljs. På grund av detta bör uppgifter som har en annan förklaring till det framtagna 

resultatet tas med för att ge en mer nyanserad bild och på så sätt se till att en falsk bild inte 

skapas. En sak som ska vara ständigt återkommande är att kontrollera om uppgifterna som 

används kan anses vara sannolika (Patel och Davidson 2005). Förutom detta finns det andra 

saker som måste tas i åtanke när det kommer till källkritik. Hultén, Hultman och Eriksson tar 

bland annat upp att olika personer i vissa fall lägger olika innebörd i samma begrepp, vilket 

kan leda till definitionsskillnader (Hultén, Hultman och Eriksson 2007).  

 

Källkritik är en metod för att bedöma hur korrekta olika påståenden egentligen är. Ofta tror 

den som genomför studien på uppgifterna direkt och går till analys och slutsatser när det 

egentligen behövs en kontroll på om uppgifterna stämmer (Hultén, Hultman och Eriksson 

2007). Den som lämnar ifrån sig uppgifter kan lätt ta in sina egna intressen i det som lämnas 

ut. Vem som ligger bakom uppgifterna blir därför viktigt att fråga sig (Hultén, Hultman och 
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Eriksson 2007). Andra saker som måste gås igenom är varför dokumentet kom till, vad som är 

det bakomliggande syftet till dokumentet och om dokumentet skapades med någon sorts 

påverkan (Patel och Davidson 2005).  

 

Vi har varit källkritiska mot våra respondenter genom att låta respondenterna förklara varför 

de tycker som de gör och inte bara acceptera svaren utan motivering. Vi har även använt oss 

av både styrelseordföranden och utvärderingskonsulter för att kunna jämföra insamlad data 

som skiljer sig åt och ge en mer nyanserad bild samt undersöka fenomenet från flera 

synvinklar. Vi har kontinuerligt reflekterat över huruvida uppgifterna är sannolika och om 

respondenterna kan ha haft egna intressen i den information de har lämnat ut. Detta eftersom 

styrelseordföranden till exempel kan vara bundna av policys och sekretessavtal som inte vi vet 

om eller att konsulterna vill förespråka metoder som ökar bolagens användande av konsulter.  

 

Vi har även varit kritiska mot den teori vi har använt då det även i detta fall kan ligga 

bakomliggande egna intressen i det författarna skriver. Författare som beskriver hur någonting 

bör vara kanske gör detta för att de själva kan tjäna pengar på att utvärderingarna går till på 

det sätt de förespråkar. Vi har då varit tydliga med att visa att det är författarens åsikt. Teorin 

bör därför inte tolkas som en sanning i alla avseenden utan som ett verktyg för att lättare 

förstå det empiriska materialet.  
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3. Styrelseutvärdering i teorin 

 

etta kapitel börjar med att klarlägga behovet av styrelseutvärderingar. 

Efterkommande delar tar upp de olika områden som styrelseutvärderingen består av 

och hur dessa delar bör behandlas. 

 

3.1 Behovet av styrelseutvärderingar 

 

Till följd av ett ökat forskningsintresse för styrelsens påverkan av det ekonomiska resultatet, 

resulterade detta i en ökad medvetenhet av behovet att bättre förstå hur styrelser kan förbättra 

sin egen effektivitet och därmed bolagsstyrningen. Styrelsen har enligt Zahra och Pearce 

möjlighet att påverka det ekonomiska resultatet utöver en kontroll av hur ledningen styr 

bolaget. Detta sker genom att styrelsen bidrar med värdefulla tjänster till företaget vid den 

strategiska utformningen (Zahra och Pearce 1989). Huvudmålet med en styrelse är att den ska 

fungera som en strategisk tillgång till företagets långsiktiga framgång (Van den Berghe och 

Levrau 2004). En styrelse, som en inre och sluten krets, kan dock få svårt att bryta mönster 

och en önskan efter tillhörighet kan förhindra ett kritiskt tänkande samt en bra gruppdynamik. 

I takt med att insynen i bolagen ökar så ökar även kraven på styrelsearbetet och det har börjat 

ske en förskjutning bort från den traditionella slutna styrelsen. Det kan ibland finnas en 

förväntan att de mest insiktsfulla och klokaste besluten fattas av styrelsen fast det många 

gånger inte stämmer. I Sverige på 2000-talet gick vissa styrelser överstyr med orimliga 

ersättningsnivåer samt att de handlade oetiskt istället för att leva upp till sina förväntningar  

(Ahlgren och Henningsson 2008).  

 

Då målgruppen för svensk kod för bolagsstyrning är alla börsnoterade bolag på NASDAQ 

OMX Stockholm och EMG Equity så innefattar det väldigt många olika sorters bolag. Det 

kan exempelvis vara skillnader på storlek och komplexitet. För att Koden ska kunna användas 

av alla dessa bolag med olika förutsättningar krävs det att utrymme lämnas så att det är 

praktiskt möjligt att tillämpa Koden  och i det här fallet styrelseutvärdering (Svensk kod för 

bolagsstyrning 2010). Styrelsens roll är som en övervakningsmekanism för ägarna att 

övervaka företagens ledning och ägarna får genom utnämningen av styrelseledamöter tillgång 

D 
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till de resurser som är avgörande för företagets framtid (Daily, Johnson och Ellstrand 1996). 

Styrelseledamöter bör fråga sig om de arbetar bra i grupp, utvärderar sitt arbete på ett bra sätt, 

har integritet och vågar ifrågasätta om beslut fattats på ett riktigt sätt. Genom 

avdramatiseringen av den traditionella bilden på styrelsearbete kan det ge en tydligare bild av 

vad styrelsearbete innebär i praktiken och hur det kan förbättras (Ahlgren och Henningsson 

2008). 

 

Kärnan av styrelsens arbete och uppdrag kommer inte förändras i någon större grad. Det 

kommer förbli att, för ägarnas räkning, fungera som en strategisk tillgång till företagets 

långsiktiga framgång (Ahlgren och Henningsson 2008). Styrelsearbetet kommer bli mer utsatt 

och krävande då kraven på transparens ökar. Lagar och regler kommer att påverka styrelsens 

sätt att arbeta tillsammans med att styrelseuppdrag även blivit mer tidskrävande (Ahlgren och 

Henningsson 2008).  

 

Det kan vara egenskaper som kunskap, erfarenhet och fingertoppskänsla som leder till den 

bästa dynamiken, diskussionerna och besluten. Det kan även vara positivt med förnyelse och 

förändring i styrelsen för att anpassa arbetsprestationerna till framtidens krav på 

styrelsearbete. (Ahlgren och Henningsson 2008) 

 

3.2 Planering av styrelseutvärdering 

 

Mest fokus har varit på styrelseutvärderingens innehåll men enligt Minichilli, Gabrielsson och 

Huse bör ett mer systematiskt synsätt användas och det utvärderingssystem som används bör 

också stämma överens med utvärderingens syfte. Det som i det inledande steget ska 

bestämma utformningen av vilket utvärderingssystem som bör användas är: 

 

 Vem som ska utvärdera  

 Innehållet eller vad utvärderingen ska uppnå  

 Den part som resultatet huvudsakligen riktar sig mot  

 Andra intressenters intresse i det hela 

 Hur utvärderingen ska gå till. (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 
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I det inledande steget, att fastställa vad styrelsen ska uppnå med utvärderingen, bör det även 

bestämmas hur många som ska vara involverade samt hur mycket tid och pengar som ska 

fördelas (Kiel och Nicholson 2005; Wiberg och Salomonson 2010). Ett företag med klart 

identifierade mål och syften kan ha lättare att besluta hur prestationer ska utvärderas och 

vilken person eller grupp som lämpligast genomför utvärderingen (Kiel och Nicholson 2005).  

 

3.3 Utvärderaren 

 

Ett beslut bör tas om vem som är den mest lämpade personen att utföra styrelseutvärderingen 

(Kiel och Nicholson 2005). Den som utvärderar måste kunna ta ansvar för utvärderingens 

fullständighet (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Utvärderarens roll kan vara antingen 

neutral eller speciellt stödjande för svagare parter. Då en utvärderare är neutral så kan de 

starka personerna som kan tala för sig få allt för stort inflytande på bekostnad av de svagare. 

En utvärderare bör därför se till att de personer som inte lätt kan föra sin talan får utrymme i 

de frågor som belyses och utvärderas då detta påverkar deras situation (Jerkedal 2010). 

Brandinger för ett liknande resonemang och menar att det kan uppstå en situation där talförda 

personer dominerar styrelsemöten fast en mindre talförd person har mer kunskap i det aktuella 

ämnet. Det är i första hand styrelseordförande som ska se till att ledamöterna behandlas 

likvärdigt (Brandinger 2011). 

 

Det rör sig om intern utvärdering i de fall utvärderingen genomförs av de berörda medan 

extern utvärdering är då utvärderingen genomförs av någon utanför de närmast berörda. 

Utföraren är den som ansvarar för utvärderarens upplägg, datainsamling, dataanalys och 

rapportering. Det krävs då enligt Vedung att dessa moment  utförs av en extern part för att 

utvärderingen ska kunna anses som extern. (Vedung 2009) 

 

Självutvärdering inom styrelser är den traditionella och vanligaste formen av 

styrelseutvärdering (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007; Brandinger 2011). Detta 

utvärderingssätt kan passa bra då intentionen är att förbättra den interna styrelsekulturen och 

skapa reflektion över de strukturer och processer som används i styrelsen samtidigt som den 

konfidentiella delen behöver bevaras.  Det huvudsakliga syftet kan här vara att ändra 

förvaltningen och beteendet i styrelsen för att bättre kunna utvärdera och förbättra de 

arbetssätt som används (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). De interna utvärderingarna 
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kan även vara en användbar grupparbetsövning eftersom förmågan att arbeta effektivt som en 

grupp är viktigt för styrelseprestationerna (Kiel och Nicholson 2005).  Förutom att få till ett 

förbättrat styrelsearbete ska styrelseutvärderingen ge valberedningen ett tillräckligt underlag 

för sitt arbete. Självutvärderingen är ofta en central förutsättning för valberedningen när det 

handlar om att utvärdera styrelsen som grupp (Brandinger 2011).  

 

Trots att självutvärdering kan ge en djup förståelse hur de olika aktiviteterna som utförs i 

styrelsen går till medför det vissa risker. Utvärderingen kan bli väldigt subjektiv och det är lätt 

för styrelsen att handla i sitt eget intresse (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Detta 

tycker även Kiel och Nicholson som uppfattar att oberoendet saknas då styrelsen etablerar 

utvärderingsprocessen, formulerar mål, utvärderar sina egna medlemmar och samtidigt 

förbereder rapporteringen av sina egna prestationer (Kiel och Nicholson 2005). Ett annat 

problem med självutvärdering kan vara den tid styrelseledamöter måste avsätta. Med ett redan 

pressat tidsschema kan självutvärderingen lätt uppfattas som en ytterligare tidsslukande 

arbetsuppgift som inte är värd mödan (Stybel och Peabody 2005).  

 

Om beslutet innefattar att det ska vara en intern person som har hand om utvärderingen kan 

det vara lämpligast att styrelsens ordförande ska sköta processen då han besitter en central 

kompetens i styrelsen.  När det istället är mer lämpligt att någon annan har hand om 

utvärderingen kan styrelsen använda sig av en underordnad chef eller en styrelsekommitté 

(Kiel och Nicholson 2005). Minichilli, Gabrielsson och Huse tar också upp valberedningen 

som ett alternativ till att hålla i utvärderingen för att lösa problemet med objektivitet. Trots 

detta så finns det fortfarande en risk att partiskhet uppstår då dessa personer kan ha en nära 

relation till styrelsen (Minichilli, Gabrielsson och Huse).  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda externa utvärderare för att få en oberoende 

utvärderingsprocess (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Det finns situationer då externa 

utvärderare som exempelvis specialistkonsulter eller andra konsulter kan vara att föredra (Kiel 

och Nicholson 2005). En anledning bakom användandet av externa parter som utvärderare 

kan vara för att få till en högre objektivitet och ansvarstagande eller då det inte finns 

tillräcklig kunskap för genomförandet av en utvärdering internt (Minichilli, Gabrielsson och 

Huse 2007; Kiel och Nicholson 2005). Externa konsulter kan även tas in när styrelsens 

självutvärdering har blivit för slentrianmässig då externa konsulter kan bidra med andra 

frågor, diskussioner och inriktningar på utvärderingen (Kiel och Nicholson 2005). 
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Utvärderingar med konsulter som utvärderare kan vara till för att bolaget ska kunna följa lagar 

eller koder för bolagsstyrning men kan också tillkomma om det finns en strävan om att nå en 

förbättrad effektivitet (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). 

 

En extern utvärderare är dock inte en försäkring om att personen är objektiv då han eller hon 

kan styras av egna värderingar, konstruktioner av verkligheten eller i egna intressen. Det kan 

även vara så att den externa utvärderaren, vars utvärdering är beställd av organisationen, kan 

ha samma trovärdighetsproblem som den interna utvärderaren. Detta eftersom det är samma 

organisation som betalar som även ska utvärderas. Det kan leda till att utvärderaren betonar 

positiva resultat och undviker frågor som kan ifrågasätta den utvärderade organisationen med 

anledning av att det i många fall är mer attraktivt att presentera positiva resultat än negativa. 

(Jerkedal 2010) 

 

3.4 Områden 

 

Utvärderingen av styrelser bör genomföras genom att se på prestationer i ett brett perspektiv, 

både individuellt och i grupp (Kiel och Nicholson 2005; Brandinger 2011; Van den Berghe 

och Levrau 2004). Kiel och Nicholson belyser även att nyckelpersoner i ledningen kan 

inkluderas för att få in ett tredje perspektiv. Detta eftersom styrelsens prestationer inte bara är 

ett resultat av styrelsens och individens kompetens utan även relationen och samspelet mellan 

styrelse och ledning (Kiel och Nicholson 2005). 

 

En anledning till utvärdering av enskilda ledamöter är att det kan skapas tillfälle för reflektion 

över de egna styrkorna och svagheterna (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007; Brandinger 

2011). Detta ger en bild över hur de enskilda ledamöterna bidrar till styrelsearbetet. Den 

individuella utvärderingen kan dock föra med sig begränsad kvalité och reliabilitet 

(Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Detta menar även Brandinger då han anser att det 

kan vara svårt att värdera enskilda insatser. Eftersom det är svårhanterligt att bedöma dessa 

insatser bör styrelsen ordförande hålla i intervjuerna med ledamöterna. Vid intervjuerna bör 

ledamöterna få värdera sin egen insats men även andra ledamöters styrkor och svagheter för 

att förse styrelsens ordförande med ett bättre underlag. Brandinger rekommenderar därför att 

en checklista lämnas ut inför intervjutillfället så att rätt saker kan behandlas under intervjun. 
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Checklistan tvingar även ledamöter att reflektera över sina svar på frågorna i förväg 

(Brandinger 2011). 

 

Ett område som bör tas upp vid utvärdering av styrelsen som grupp är styrelsens 

arbetsuppgifter. Det som kan utvärderas är om styrelsen gör det som fordras av dem 

(Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Styrelsen har arbetat med rätt frågor om de till 

exempel avsatt tid och arbetat aktivt med strategifrågor. Detta kan kontrolleras genom att se 

till vilken grad den övergripande affärsplanen genomsyrat styrelsens arbete. Det finns alltid en 

risk att företagsledningen arbetar i för korta perspektiv eller gör en otillräcklig observation av 

omvärldens utveckling. Utvärdering av hur tillfredsställande information styrelsen 

tillhandahåller ledningen bör därför ske. Utan relevant information får ledningen inte 

möjlighet att aktivt motverka detta kortsiktiga tänkande (Brandinger 2011). Styrelsen måste 

kunna möta de förväntningar som ställs av olika intressenter. Utvärdering av den rådgivning 

styrelsen gett är viktigt för interna intressenter. För externa intressenter är det istället 

utvärderingen av hur styrelsen tagit sig an kontrollansvaret över ledningen. Styrelsen bör 

också se till att de möter flera olika grupper och koalitioner av intressenter och inte enbart 

fokuserar på några få enskilda för att på så sätt skapa långsiktigt värde (Minichilli, 

Gabrielsson och Huse 2007).  

 

Ett annat viktigt inslag i om styrelsen arbetar med rätt frågor är styrelsens kunskaper om 

verksamheten och att dessa stämmer överens med frågorna som behandlas. Styrelser kan 

tendera att inte uppmärksamma eller ägna tillräckligt med tid åt de riskproblem som kan 

uppkomma om styrelsen inte är välbekant eller har erfarenhet inom området. De risker som ett 

företag har bör styrelsen ha kunskap om och kunna hantera för att styrelsen ska kunna 

bedömas ha möjligheten att arbeta med rätt saker. Den samlade kompetensen i styrelsen kan 

handla om styrelsens uppfattning av verksamheten som exempelvis marknaden, produkter och 

kulturen i företaget.  (Brandinger 2011) 

 

Sammansättningen av styrelseledamöternas kompetens är en viktig aspekt (Minichilli, 

Gabrielsson och Huse 2007; Van den Berghe och Levrau 2004). Rätt personer med rätt 

kompetens bör väljas med omsorg och styrelsens struktur och attribut bör anpassas till 

företagets utveckling och strategi (Van den Berghe och Levrau 2004; Minichilli, Gabrielsson 

och Huse 2007). Detta handlar om hur enskilda ledamöter bidrar till gruppens förmåga att lösa 

de uppgifter som läggs på styrelsen. De attribut som kan gås igenom är bland annat 
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styrelseledamöternas ålder, kön, professionell bakgrund, utbildning, tidigare erfarenheter, 

andra styrelseuppdrag och ledamöternas oberoende (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). 

Det kan dock vara svårare att identifiera kompetenser som är överflödiga och 

styrelseledamöter som egentligen borde lämna styrelsen än att identifiera kompetenser som 

saknas (Brandinger 2011). 

 

En styrelsesammansättning med olika bakgrunder, erfarenheter och personlighetsdrag är bra 

men sammansättningen bör samtidigt främja samarbetet så att det inte leder till att ledamöter 

motarbetar varandra. För att en styrelse med olika personligheter ska fungera bra ihop behövs  

det därför ett öppet klimat (Brandinger 2011). Det bör vara en miljö där relationerna mellan 

styrelseledamöterna är goda samtidigt som det inte ska skapas ett harmoniskt men 

dysfunktionellt grupptänkande. En styrelse ska kunna fråga sig hur de bidrar som styrelse till 

den samlade effektiviteten i organisationen (Stybel och Peabody 2005). Van den Berghe och 

Levrau styrker detta och menar att en bra kultur innefattar öppenhet men även ett kritiskt 

förhållningssätt (Van den Berghe och Levrau 2004).  

 

Nackdelen med utvärdering av kulturen och de informella processer som finns i styrelsen är 

att området är komplext samt att det kan vara svårt att identifiera mekanismer och 

interaktioner mellan de olika styrelseledamöterna. Den kultur och de informella processer 

som finns kan dock påverka ledamöternas sätt att ta beslut på, precis som i andra sociala 

sammanhang. På grund av detta kan det påverka hur effektiv styrelsen är på att lösa sina 

arbetsuppgifter (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007). Det räcker alltså inte enbart att ha 

kapabla styrelseledamöter utan relationerna dem emellan måste fungera (Stybel och Peabody 

2005; Van den Berghe och Levrau 2004; Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007).  Hur 

styrelsen fungerar som grupp har även en utgångspunkt i att kontroversiella åsikter ska 

hanteras, nya idéer ska främjas i styrelsen och att det ska gå att ifrågasätta styrelsens arbete 

(Brandinger 2011). 

 

Även relationen och ansvarsfördelningen mellan ledningen och styrelsen är en viktig aspekt 

av vad som ska utvärderas (Van den Berghe och Levrau 2004). En förutsättning för ett bra 

styrelsearbete är att informationsmaterialet som styrelsen får från VD och dennes medarbetare 

håller en hög kvalitet (Brandinger 2011; Van den Berghe och Levrau 2004). I det här skedet 

är det också ordförandens arbete med att säkra informationsmaterialets kvalitet och 

tillgänglighet som bör utvärderas (Brandinger 2011). Om informationen för företagets olika 
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delar kan presenteras på ett genomarbetat och omfattande sätt så kan det främja ett effektivt 

beslutsfattande. Detta kräver en vilja hos ledamöterna, utanför mötena, att kontinuerligt lära 

sig om företagets verksamhet och dess områden (Van den Berghe och Levrau 2004).  

 

Det är dock inte enbart informationen som gås igenom under möten som avgör hur effektivt 

styrelsens arbete är, det kan även vara den information som styrelsen får ta del av mellan 

möten som avgör om styrelsen kan arbeta på rätt sätt. Effektiviteten beror dels på om det 

förekommer kontakter som är informella mellan ordföranden och styrelseledamöterna, mellan 

VD och styrelse samt kontakt mellan ledamöterna. (Brandinger 2011) 

 

Då ordförandes ledarskap och styrelsens struktur utvärderas ger det en bättre förståelse för hur 

de formella strukturerna hjälper styrelsen i deras arbete. Aspekter som kan beaktas är bland 

annat mötenas upplägg, styrelsens storlek och styrelsens sammansättning (Minichilli, 

Gabrielsson och Huse 2007). Även aspekter som deltagande samt mötenas dagordning bör 

beaktas. Längden på mötet och innehållet spelar en stor roll då det kommer till hur effektiva 

och ansvarstagande styrelsen kan anses vara (Van den Berghe och Levrau 2004). Detta tycker 

även Brandinger då han säger att huruvida styrelsearbetet sköts effektiv beror på hur tiden 

används på möten och att möten är effektiva då tiden ägnas åt diskussioner och 

beslutsfattande (Brandinger 2011). Styrelsen bör därför utvärdera om de hinner med de 

ärenden som finns på dagordningen utan stress. Om styrelsen arbetar på rätt sätt avgörs också 

av om möten är strukturerade på ett logiskt sätt, det vill säga att ärenden är i en logisk ordning 

så att diskussioner stöds. Utvärderingen bör också inkludera om ledamöterna är inlästa på 

materialet och fått del av materialet i god tid innan mötena (Brandinger 2011; Van den Berghe 

och Levrau 2004).  

 

Studier har visat att större styrelser har en negativ påverkan på företagets resultat på grund av 

att storleken gör styrelserna mindre effektiva. En minimal styrelse måste ändå täcka den 

kompetens och mångfald som behövs med en balanserad representation av flera 

intressegrupper så det finns en anledning att styrelser, trots det negativa sambandet, ändå blir 

relativt stora (Van den Berghe och Levrau 2004). Hur styrelsen fungerar som grupp beror 

enligt Brandinger istället på hur bra ordföranden är som arbetsledare. Ordföranden har i 

uppgift att se till att styrelsens bästa egenskaper kommer fram i arbetet (Brandinger 2011).  
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Forskning visar på att styrelseledamöterna tycker att det är kvaliteten på styrelsemöten som är 

det mest avgörande för vad som utgör en bra styrelse följt av styrelsens sammansättning och 

hur styrelsen fungerar som beslutsfattande grupp. (Van den Berghe och Levrau 2004) 

 

3.5 Genomförandet 

 

Majoriteten av underlaget för styrelseutvärdering bör hämtas från styrelsen. Internt hämtas 

information från styrelseledamöter, ekonomichefen, chefer från olika nivåer samt andra 

anställda. Externt kan information hämtas från ägare, kunder, leverantörer och de finansiella 

marknaderna. Oftast konsulterar styrelsen de interna källorna först. Det kan exempelvis vara 

en utvärdering av hur effektiva de interna relationerna är och då får styrelseledamöterna själva 

kommentera hur de uppfattar att de arbetar tillsammans som en grupp. En utvärdering av 

styrelsens prestationer kan genom en kombination mellan interna och externa källor täcka fler 

perspektiv. (Kiel och Nicholson 2005) 

 

Beroende på formaliteten i utvärderingen, målen för utvärderingen samt vilka resurser som är 

tillgängliga väljer styrelsen mellan kvalitativa och kvantitativa tekniker. Det finns en rad olika 

tekniker för att hämta kvalitativ data, det är tre huvudsakliga metoder som används i 

styrelseutvärderingen. De vanligaste metoderna är intervjuer, styrelseobservationer och 

analyser av dokument. Intervjuer med styrelsen kan ske både i grupp och individuellt där 

nyckeln i samtalen är att få rik information genom en professionell intervjuprocess. 

Djupintervjuerna med styrelsen är mer potentiella till att få en mer rikare information än de 

kvantitativa data som samlas in med hjälp av enkäter. Detta eftersom det i de kvalitativa 

intervjuerna finns utrymme för en mer öppen diskussion mellan styrelseledamöterna (Kiel och 

Nicholson 2005). Valet av utvärderingsmetod bestäms även av hur mycket kunskap 

utvärderaren har av styrelsearbete, hur mycket tid som kan läggas ner på utvärderingen och 

hur mycket access utvärderaren har till det arbete som utförs av styrelsen (Minichilli, 

Gabrielsson och Huse 2007). 

 

En metod som tas upp är att ha öppna diskussioner mellan styrelseledamöterna. Om denna 

metod används bör minst ett möte per år avsättas till att utvärdera styrelsen handlingar och 

lägga upp hur det framtida arbetet ska bedrivas. Denna utvärderingsmetod passar bra till 

utvärdering av enskilda styrelseledamöter då dessa får en chans att reflektera över till vilken 
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utsträckning olika mål uppnåtts av dem själva. Ett problem som kan uppstå är att de 

konstruktiva och kritiska ämnena inte tas upp för att harmonin i styrelsen ska kunna behållas. 

(Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 

 

En annan metod är självutvärdering med hjälp av tidigare använda stödfrågor som ligger till 

grund för diskussion. Denna metod och dess effektivitet kan liknas med metoden där en öppen 

diskussion mellan styrelseledamöterna sker när det kommer till individnivån. Om det uppsatta 

utvärderingsschemat istället används för att utvärdera styrelsen som helhet så kan varje 

ledamot på ett mer anonymt sätt ta upp sin åsikt om de kollektiva problem som funnits i 

styrelsen. (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 

 

För att få en större tillgång till styrelsens arbetssätt så kan det krävas andra metoder. 

Standardiserade utvärderingsenkäter är en metod som kan användas. Fördelen med metoden 

är att det är lättare att göra jämförelser över tiden och mellan olika bolag, benchmarking. 

Samtidigt kan metoden begränsa möjligheten att sätta upp en skräddarsydd lösning för den 

berörda verksamheten. (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 

 

Ytterligare en metod är observation av styrelsearbetet. Denna metod kan ses som inkräktande 

då det kräver att en utomstående part är närvarande vid styrelsesammanträden. Det kan dock 

vara en effektiv metod för att observera det riktiga beteendet och tillvägagångssättet som 

styrelsen har. (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 

 

Som ett minimum till en självutvärdering bör den ha en struktur, feedback och att 

uppföljningen av utvärderingen diskuteras mellan de olika styrelseledamöterna.  Det har visat 

sig att de flesta styrelser skapat sina egna utvärderingar baserat på andra formulär som varit 

gratis att få tag på. Förutom fördelarna med de låga kostnaderna och att utvärderingen kan 

läggas upp på ett sätt som passar det egna bolagets styrelse finns det en negativ sida av detta 

tillvägagångssätt. Om styrelsen utsätts för stämningar eller negativ publicitet från media kan 

kritiker säga att självutvärderingen varit utformad så att styrelsen inte behövt tagit itu med de 

kritiska problemen. (Stybel och Peabody 2005) 

  

Styrelsens förhållningssätt till självutvärderingen kan påverka upplägget till stor grad. 

Datainsamlingens struktur och omfattning begränsas om styrelsen har förhållningssättet att 

genomföra utvärderingen enbart till den grad den kan påstås vara genomförd. Samma sak sker 
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då styrelsen vill begränsa utvärderingens tidsåtgång och kostnader samt minimera 

konflikterna mellan ledamöter. De utvärderingssätt som används i dessa fall är ofta skapade 

internt eller tagna från externa källor som gett ut detta gratis. Datainsamlingens struktur och 

omfattning blir hög om styrelsen har förhållningssättet att de vill göra utvärderingen på rätt 

sätt eller strävar efter att bli bättre. Om styrelsen anser att de kan stå för sina handlingar och 

inte har något att dölja leder också till en utförligare datainsamling. Användandet av konsulter 

är vanligare när de senare förhållningssätten finns i styrelsen. (Stybel och Peabody 2005) 

 

3.6 Användning av resultatet 

 

Utvärderingens resultat riktar sig mot styrelsen men ibland även till andra interna intressenter 

(Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007; Kiel och Nicholson 2005). Det är främst styrelsen 

som tar del av resultatet då de är ansvariga för prestationerna i bolaget men resultatet 

kommuniceras ibland till andra interna intressenter för att möjliggöra förbättrad effektivitet i 

hela bolagsstyrningssystemet. Resultatet brukar användas i styrelsen främst som underlag för 

diskussion mellan styrelseordförande och andra medlemmar i styrelsen (Kiel och Nicholson 

2005). Om mottagaren av utvärderingens resultat är styrelsen bör det finnas ett intresse att 

vilja ändra styrelsens interna struktur och beslutsprocess. När det gäller interna intressenter 

som exempelvis valberedningen, och ledare på olika nivåer finns det ofta ett intresse att 

styrelseutvärderingen ska leda till ett ökat styrelseengagemang när det gäller skapandet och 

införandet av mål, värden och en identitet för organisationen (Minichilli, Gabrielsson och 

Huse 2007).  

 

Ofta är det styrelsens ordförande som sammanställer den genomförda utvärderingen till 

underlag som senare används för diskussion om vad som fungerat dåligt och vad som fungerat 

bra (Brandinger 2011; Wiberg och Salomonson 2010). Nästa steg i utvärderingen av styrelsen 

som grupp kan vara ett styrelsemöte där fokuseringen sker på svagheter och hur svagheterna 

ska kunna åtgärdas. När åtgärder har tagits fram är det ordföranden i styrelsen som har till 

uppgift att informera valberedningen vad styrelsen har beslutat för åtgärder (Wiberg och 

Salomonson 2010). Det underlag som skapas genom utvärderingen av styrelsen tillsammans 

med en analys av bolagets hot och möjligheter bör ligga till grund för de rekommendationer 

till styrelsemedlemmar som valberedningen lämnar på årsstämman. Om detta skett kan en 

ideal profil av styrelsen tas fram och diskuteras. Valberedningen kan då ta fram skillnaderna 
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mellan styrelsens profil i dagsläget och vilken profil som är idealisk och diskutera detta. 

Valberedningens sista steg bör vara att hitta kandidater som matchar den profil som företaget 

anses vilja ha och intervjua kandidaterna för att se om matchningen är rätt (Brandinger 2011).  

 

En tredje grupp som i vissa fall kan ha intresse av utvärderingens resultat är externa 

intressenter men anledningarna till intresset kan här variera kraftigt. Det kan bland annat vara 

aktieägare som vill veta styrelsens förmåga att kontrollera bolagets och ledningens 

prestationer. (Minichilli, Gabrielsson och Huse 2007) 

 

3.7 Analysmodell 

 

 
 

Figur 3:1 Analysmodell 

 

Utgångspunkten i teorikapitlet ligger i behovet av styrelseutvärdering som ett sätt att främja 

ett långsiktigt förhållningssätt genom att upptäcka problem i styrelsearbetet och få de olika 

ledamöterna att tillföra värde till bolaget. 

 

Behov av 
Styrelseutvärdering

Planering
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OmrådenGenomförandet

Användning
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I planeringsperspektivet tar litteraturen upp att utvärderingen ska planeras efter vad 

styrelsen vill uppnå med utvärderingen. I perspektivet tar litteraturen bland annat upp att 

planeringsfasen ska hantera de resurser som utvärderingen tilldelats, vem som ska genomföra 

utvärderingen och vilka intressenter som ska ta del av utvärderingen. 

 

I utvärderarperspektivet tar litteraturen upp utvärderarens förhållningssätt och egenskaper 

samt hur de kan påverka utvärderingen. Perspektivet tar även upp den oberoende externa 

utvärderaren och självutvärderingen av de interna utvärderarna samt vilka för- och nackdelar 

dessa parter kan medföra. 

 

I områdesperspektivet tar litteraturen upp olika områden som styrelseutvärderingen kan 

utvärdera, allt från strukturella till mjukare områden samt hur dessa påverkar styrelsens 

arbete. Det tas även upp att styrelsen kan utvärderas både enskilt och som en grupp samt att 

det då kan behöva göras på olika sätt. En annan sak litteraturen tar upp är hur bolagets kontext 

kan påverka styrelsearbetet och vad styrelseutvärderingen ska utvärdera. 

 

I genomförandeperspektivet tar litteraturen upp olika tillvägagångssätt för att få den 

information som krävs för att genomföra utvärderingen. Litteraturen tar upp kvalitativa och 

kvantitativa metoder samt olika för- och nackdelar vid de olika metoderna och att information 

kan inhämtas både internt och externt. 

 

I användningsperspektivet tar litteraturen upp hur styrelsen kan använda resultatet för att 

uppfylla utvärderingens syfte genom att diskutera det som framkommit och vidta åtgärder. 

Litteraturen tar även upp att valberedningen kan använda resultatet och att resultatet i vissa 

fall kan vara till intresse för externa intressenter så som ägare. 
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4. Börsbolagens styrelseutvärdering 

 

etta kapitel presenterar våra respondenters syn och arbetssätt vid genomförandet av 

en styrelseutvärdering. Kapitlet börjar med att gå igenom utvärderingskonsulterna 

och avslutas med en genomgång av styrelseordföranden. 

 

4.1 Styrelseutvärderingskonsulter 

 

Våra intervjuade styrelseutvärderingskonsulter är följande: 

 

 Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt, Boardment 

 Staffan Sandström, Integrity Invest AB 

 

4.1.1 Förberedelser 

Innan Berglund och Lundstedt på Boardment genomför en styrelseutvärdering läser de på om 

bolaget de ska utvärdera. Detta sker genom en inläsning av officiella källor så som 

årsredovisningar och hemsidor samt andra källor som exempelvis artiklar skrivna om bolaget. 

Detta görs för att ska skaffa sig en kunskap om bolaget vilket enligt Berglund och Lundstedt 

ökar kvaliteten på styrelseutvärderingen.  

 

Utifrån materialet skapar de sig en hypotes om hur det ser ut inom vissa områden och hur 

dessa kan penetreras för att utforma utvärderingen på det sätt som behövs. Utvärderingens 

delar ska dock enligt Berglund och Lundstedt vara så oförändrade som möjligt från deras 

standard. Detta för att det ska möjliggöra benchmarking genom en jämförelse i deras databas. 

 

Sandström på Integrity förbereder istället sin styrelseutvärdering med intervjuer av stora ägare 

då han anser det är viktigt med samsynen mellan ägarna och styrelsen. Utvärderingen utgår 

från ägarnas syn på till exempel risker, expansion och avkastning. Styrelseutvärderingen ska 

enligt Sandström även vara kontextberoende till branschens hot och möjligheter om det 

genomförts en omvärldsanalys i bolaget. 

D 



 34 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

 

Berglund och Lundstedt använder webbaserade enkäter där styrelseledamöter får svara på 80 

frågor inom nio olika områden. Områdena som behandlas i enkäten är: 

 

 Strategier och mål 

 Investeringsbeslut 

 Rapportering och kontroll 

 Extern information 

 Organisation och ledning 

 Styrelsens arbetsformer 

 Utskottens arbete 

 Styrelsens sammansättning 

 Ledamöternas bedömning av egna arbetet 

 

Styrelseledamöterna besvarar frågorna på en skala ett till fem. Det finns även alternativet vet 

ej och möjlighet till motiveringar. Även Sandström använder enkäter med svarsalternativ ett 

till fem eller alternativen ja och nej. Båda konsultbolagen trycker på vikten av att ha en enkät 

som är konfidentiell för att styrelseledamöter ska kunna svara uppriktigt. 

 

Sandström genomför även 30 till 45 minuter långa intervjuer med styrelsens ordförande och 

ett par ledamöter som komplement. Om svaren från intervjuerna överensstämmer med 

enkäterna ser det bra ut annars kan det enligt Sandström behövas fler intervjuer. Berglund och 

Lundstedt genomför intervjuer där ordningen är av betydelse. De börjar med att intervjua 

bolagets VD för att lära sig om bolagets situation, utmaningar och dennes syn på styrelsen. 

Efter styrelseledamöterna intervjuats, som test för utmanande frågor och idéer, intervjuas 

styrelseordförande då han enligt Berglund och Lundstedt innehar tyngst erfarenhet.  

 

4.1.3 Sammanställning och användning 

 

När Berglund och Lundstedt sammanställer utvärderingen ser de till att de har fått in svar från 

samtliga styrelseledamöter på enkäterna för att säkra kvalitén. Sammanställningen har enligt 
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dem en tydlig pedagogik med staplar som de använder för benchmarking mot en databas för 

att visa hur bolaget ligger gentemot andra bolag. Även Sandström använder 

sammanställningen från enkäten för benchmarking utifrån sina tidigare erfarenheter. 

 

Båda konsultfirmorna presenterar sina resultat för styrelsen eller styrelsens ordförande med 

rekommendationer. Berglund och Lundstedt säger dock att de inte vill gå vidare och delta i 

förbättringsarbeten med till exempel strategiutveckling då det påverkar oberoendet i 

kommande styrelseutvärdering. 

 

4.1.4 Konsulternas syn på utvärdering 

 

Berglund och Lundstedt anser ordet styrelseutvärdering är felaktigt, de menar att det både ska 

ses som en styrelseutvärdering och som en styrelseutveckling. Utvecklingen sker i form av en 

förbättrad styrelse. Styrelseutvärderingsarbetet ändras inte nämnvärt då Berglund och 

Lundstedt anser att styrelsearbetet i börsnoterade bolag går till på samma sätt oberoende av 

branschen eller den situation bolaget befinner sig i. De menar dock att utvärderingen blir 

bättre när det går bra för företaget eftersom ledamöter annars kan vara nervösa.  

 

Båda konsultbolagen är överens om ägardirektivens betydelse för utvärderingen. Utan tydliga 

ägardirektiv är det omöjligt med ett bra styrelsearbete anser Berglund och Lundstedt. 

Berglund och Lundstedt säger att det är ordförandes roll att lyssna till ägarna för att skapa sig 

en enhetlig bild för att föra över den här förståelsen till hela styrelsen. Sandström har i sin 

utvärdering utgångspunkten hos ägarna och hela utvärderingsprocessen utgår från detta 

perspektiv. Målet med utvärderingen är enligt Sandström att förmedla ägarnas syn till 

styrelse, VD och medarbetare så att de arbetar med rätt saker. 

 

Båda konsultfirmorna anser att en utvärdering leder till ett bättre styrelsearbete. Detta anser 

Berglund och Lundstedt bekräftas då de erhållit positiv återkoppling från kunder samt sett en 

förbättrad resultatutveckling över tid. Sandström säger att en utvärdering leder till en förstärkt 

samsyn mellan ägare och styrelse.  

 

Sandström anser att en kvalitetssäkring för styrelseutvärdering bör inkluderas i svensk kod för 

bolagsstyrning. Hur det som uppkommit i utvärderingen har hanterats och hur de använt 
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utvärderingen anser Sandström borde tas med i bolagsstyrningsrapporten. Även Berglund och 

Lundstedt tycker det är förvånansvärt att utvärderingskvaliteten inte ska granskas eller 

beskrivas i bolagsstyrningsrapporten.   

 

”Oberoendet är egentligen trovärdighet. Utvärderingen får högre trovärdighet då 

utvärderaren är neutral och utan agenda.”  

Staffan Sandström, 2012-04-13 

 

Båda konsultbolagen anser att oberoendet är viktigt. Sandström anser att det är viktigt att 

komma till ett bolag utan förutfattade meningar. Oberoendet är enligt Sandström en 

trovärdighetsfråga och har utföraren gjort utvärderingar tidigare har denne mer erfarenhet i att 

hålla sig neutral vilket ger utvärderingen en högre trovärdighet. En extern utvärderare är 

enligt Sandström mer neutral än en intern utvärderare och ofta utan agenda. Berglund och 

Lundstedt anser att de inte ska gå vidare och arbeta med bolagets utveckling efter 

utvärderingen eftersom det vid nästa tillfälle då blir en slags självutvärdering vilket i sin tur 

påverkar oberoendet. Berglund och Lundstedt menar vidare att det blir färre och färre ställen 

med självutvärdering men att det fortfarande finns många styrelseordföranden som tycker att 

de själva kan och vet bäst. 

 

”Vissa är tuffa och säger att uppriktigheten är en själklarhet och de som inte är uppriktiga 

har inget i styrelsen att göra. Men det är en förenkling av verkligheten.”  

Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt, 2012-04-12 

 

Berglund och Lundstedt trycker på att konfidentiell utvärdering är viktig för att ledamöterna 

ska vara uppriktiga i sina svar. På grund av detta har de utformat enkäterna på ett sådant sätt 

att det är omöjligt att identifiera vem det är som svarat. Sandström anser att han även säkrar 

uppriktigheten genom att ställa rätt frågor och gå rakt på sak samt att rätt frågor löser 

problematiken med en begränsad insyn. 
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4.2 Styrelseordföranden 

 

Våra intervjuade styrelseordförande är följande: 

 

 Bengt Stillström, AB Traction 

 Anders Ilstam, Beijer Electronics AB 

 Björn Örås, Poolia AB, Uniflex AB och Dedicare AB 

 Erik Selin, Balder AB samt Catena AB 

 Stig-Arne Blom, Elos AB  

 Bengt Kjell, Höganäs AB samt Indutrade AB 

 Lennart Pihl, MultiQ International AB, Readsoft AB och Duroc AB 

 Stefan Elving, BioGaia AB 

 

4.2.1 Utformning 

Kjell har i sin enkät för styrelseutvärdering utgått från en mall som justerats och uppdaterats. 

Han erhöll mallen för åtta år sedan då han jobbade i industrivärden och det är enligt Kjell 

många bolag som utgått från denna mall. Mallen passar flera bolag då Kjell anser 

styrelsearbetet i svenska börsnoterade bolag är detsamma oberoende branschen, företagets 

ställning eller ägarstruktur. I det börsnoterade bolag Elving verkar i används styrelsekollegiets 

enkätmall som utgångspunkt. Han har även erfarenhet från användning av 

utvärderingskonsulter i andra bolag. I ett annat bolag använder sig Elving av en enkät som 

han fått av sin företrädare. Även Örås använder en mall han fått av en styrelsekollega. 

 

”Det är ofta ordföranden som driver det här i bolaget och får då input från lite olika håll. 

Dels egen erfarenhet men också från andra styrelsemedlemmars erfarenheter och så växer 

det fram en utvärdering som man tycker passar i det bolaget”  

Lennart Pihl, 2012-04-17  

 

Selin anger att styrelseutvärderingarna i de bolag där han är styrelsemedlem utformas på olika 

sätt eftersom bolagen skiljer sig åt. Det blir därför enligt honom orimligt med utvärderingar 

utformade på samma sätt.  Respondenten får medhåll från Pihl som berättar att enkäterna som 

används i styrelseutvärderingar designas utifrån bolaget och innefattar frågor utifrån olika 
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vinklar. Enkäterna anskaffas genom spridning mellan bolagen och i vissa fall genom 

konsulters utformande. Det är oftast styrelseordföranden som väljer utvärderingsmetoder 

utefter vad som passar bolaget bäst med input från de andra ledamöterna som även de ofta 

sitter i andra styrelser. Enligt Pihl kan enkäten förändras med flera års mellanrum men 

kontinuitet är viktig för jämförelse med tidigare utvärderingar. Örås har i motsats till Selin 

och Pihl samma formulär i alla de bolag där Örås är styrelsemedlem. Anledningen till att 

utformningen är densamma är att bolagen ska kunna se en utveckling över tid.  

 

Vad gäller jämförelser med tidigare utvärderingars resultat anser Selin inte detta är av intresse 

utan styrelsen ska istället fokusera på vad som händer i nuläget. Det här beror på att de 

tidigare utvärderingarna redan är historia och att det därför är ointressant att lägga ner tid på 

dessa. Elving anger i motsats till Selin att resultatet används för att jämföra utvecklingen från 

år till år och att det här är ett underlag för en diskussion inom styrelsen. 

 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

 

De respondenter som anger att det endast sker en muntlig utvärdering av 

styrelsemedlemmarna är Blom, Ilstam och Stillström. Blom genomför personliga samtal med 

samtliga ledamöter och det här sker en gång per år och han försöker då ha en så bred 

utvärdering som möjligt. Ilstam menar att det sker en kontinuerlig utvärdering under hela året 

genom hans kontakt med styrelseledamöterna. Uppfattningen som skapas om 

styrelseledamöterna stäms då av med bolagets VD. Valberedningen i Beijer Electronics där 

Ilstam sitter genomför i sin tur en utvärdering där de intervjuar samtliga styrelsemedlemmar 

en gång per år. Stillström använder sig istället av en egenskapad kvalitativ diskursanalys 

vilket innebär att han ingår djupare diskussioner med styrelseledamöterna inom områden de 

tidigare behandlat i styrelsearbetet. I Stillströms bolag sker utvärderingen med hjälp av 15 

minuter långa telefonintervjuer per styrelseledamot och dessa intervjuer kan skilja sig men 

den följer vissa milstolpar.  

 

De respondenter som endast använder skriftliga utvärderingar i sina styrelser är Örås, Pihl och 

Elving. De tre respondenterna använder sig alla av enkäter och Örås samt Elving anger att 

styrelseledamöterna kan svara med en skala ett till fem beroende på i vilken grad de 

instämmer med påståendet. Pihl däremot berättar att enkäterna har olika svarsskalor vilket är 
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ett till fem, ett till sju eller ett till tio. Örås förklarar den femgradiga skalan som något 

passande eftersom det tvingar styrelsemedlemmarna att svara samtidigt som det i enkäterna 

finns möjlighet till att kommentera om ledamöterna har funderingar eller åsikter. Elving 

förklarar att enkäterna analyserar styrelsen som helhet snarare än styrelsens enskilda 

ledamöter.  

 

”Det är bra att det finns ett forum där man kan ventilera sådant om det behövs.”  

Erik Selin, 2012-04-12 

 

De respondenter som använder sig av både en muntlig och en skriftlig utvärdering är Kjell 

och Selin. Enligt Selin har ledamöterna i den skriftliga utvärderingen möjlighet till att 

kommentera, ha önskemål samt ta upp bra och dåliga saker. I de enkäter som Kjell har hand 

om kan ledamöterna svara genom en skala för hur mycket de håller med. Fortsättningsvis 

håller Kjell en muntlig diskussion med ledamöterna, som kan vara kopplad till den skriftliga 

utvärderingen eller som är fristående, där samma områden berörs med hjälp av stödfrågor. Då 

en skriftlig utvärdering genomförts sker diskussionen med styrelsen i grupp men när så inte är 

fallet sker diskussionerna enskilt med vardera ledamot. Frågorna inom områdena, i både 

enkäten och intervjun, kan variera från år till år eftersom Kjell inte vill att utvärderingen ska 

bli slentrianmässig. Intervjuerna sker i personliga diskussioner som är 15-30 minuter långa.  

 

Ett område som Blom, Ilstam och Stillström tar upp i sina muntliga utvärderingar är 

styrelsearbetets funktion. De utvärderingar som görs i de bolag där Blom ingår i styrelsen 

handlar även om tillgången till information, ledamöternas åsikter i olika frågor samt mängden 

styrelsemöten och mötesdisciplinen. I de utvärderingar som Stillström genomför är områdena, 

förutom styrelsearbetets funktion som ovan nämnts, också kontroll samt beslut.  

Sammanfattningsvis handlar Ilstams utvärdering om:  

 

 Styrelsens och ledningens förmåga att leda bolaget 

 Eget arbete i styrelsearbetet och arbetsgruppen som kollektiv 

 Syn på kollegor i styrelsearbetet samt VD 

 Syn på kompetens i styrelsen  

 Vad som saknas i styrelsearbetet  

 Vad som kan förbättras  

 Bolagets framtid och utveckling  
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 Strategier om framtiden  

 Hur högt i tak det är  

 

De styrelseutvärderingar som enbart fokuserar på en skriftlig utvärdering i form av enkäter 

har olika områden som berörs. Enligt Örås är deras utvärdering fokuserad på styrelsens roll, 

hur styrelsemötena är anordnade samt dess diskussionsklimat, styrelsematerialet, 

ledamöternas kompetens och styrelseordföranden. De enkäter som Pihl använder berör 

områden som: 

 

 Styrelsearbete i relation till integritet 

 Ledamöters möjligheter för frågor och synpunkter 

 Styrelseordförandes kompetens, attityd och genomförande av styrelsemöten 

 Informationstillgång från VD och ledningen 

 Beslutsunderlagens kvalitet och omfattning 

 Strategiska frågor 

 Operativa och investeringsfrågor 

 Styrelsemötens frekvens och struktur 

 Egen och andra ledamöters kompetens 

 

De enkäter som Elving tar upp delas in i områden som: 

 

 Hur styrelsearbetet fungerar 

 Förståelse av bolagets strategi 

 Ägnad tid åt strategifrågor 

 Ägnad tid åt formalia 

 Ägnad tid åt relevanta frågor 

 Styrelsens kompetens 

 Egen uppdatering i aktuella frågor 

 Ordförandes ledning av styrelsegruppen 

 VD:s kontroll över verksamheten 

 Samarbetet mellan styrelse och ledning 

 Styrelsens storlek 

 Styrelsens beslutsfattande 
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De två respondenter som i sin utvärdering använder sig av både muntliga och skriftliga 

tillvägagångssätt är Kjell och Selin. Kjell påpekar att de skriftliga utvärderingarna är indelade 

i olika kategorier så som strategifrågor, styrelsens arbete över lag, förvärvsfrågor, 

inventeringsfrågor och rapporteringsform. I motsats till Kjell använder inte Selin några fasta 

områden som ska utvärderas utan han förklarar att styrelseutvärderingarna varierar från fall 

till fall. De flesta utvärderingarna har enligt Selin ändå områden som förekommer ofta, vilka 

är utvärdering av sammansättningen, kompetens, hur mötena är upplagda samt om de 

diskuterar rätt frågor. Ett område som Selin anser är av vikt att utvärdera är hur 

styrelseordföranden fungerar eftersom det är den viktigaste positionen. 

 

Pihl har även varit med om mer övergripande styrelseutvärderingar genomförda av 

konsultfirmor. Denna utvärdering genomfördes med intervjuer av ledamöterna som var en till 

två timmar långa och som följde ett frågeformulär konsulten hade med sig. Detta var inget 

som genomfördes årligen utan var en engångsföreteelse. 

 

Elvings erfarenhet av utvärderingskonsulter är att den utvärderingsprocess som de genomför 

startar med analyser och förberedelser med styrelseordförande samt ett uppstartsmöte med 

hela styrelsen där de redogör för processen. De gör sedan intervjuer och bearbetar resultatet 

från dessa och detta ligger till grund för en rapport till styrelse som internt får göra en 

uppföljning. Styrelsen får råd av konsulterna men uppföljningen och åtgärderna ligger på 

styrelseordförande tillsammans med styrelsen.  

 

”Det är bättre att försöka kapsla in vad som är problemet och gå djupare i det om man nu 

har ett problem. Vad det är styrelsen behöver förbättra eller förändra och jobba med den 

frågan snarare än att få någon slags genomsnittsbetyg på hur styrelsen funkar.”  

Lennart Pihl, 2012-04-17 

 

Pihl anser att styrelseutvärderingar inte alltid fokuserar på rätt saker utan görs för att de ska 

göras. Det blir då ett snittbetyg för hur styrelsen fungerar i stort istället för att ringa in 

problem och gräva djupare i hur de kan förändras. Elving anser att de utvärderingar han 

medverkat i ofta inte går på djupet när det gäller den verkställande direktörens samarbete med 

styrelsen. Den fråga tas ibland med men i mindre omfattning än vad den borde. 

Utvärderingarna är viktiga trots att de blivit mer slentrianmässigt sedan det blev modernt med 
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styrelseutvärderingar för fem till tio år sedan anser Pihl. Tidigare genomfördes 

utvärderingarna för att tydliggöra styrelsearbetet men dagens utvärderingar har blivit en 

hygiensats som inte tas på allvar. Den resulterar enligt Pihl i dag ofta i ett dokument som 

läggs åt sidan medan allt fortsätter som vanligt. De viktigaste faktorerna i utvärderingen är 

enligt Elving att det först och främst är relevanta frågeformulär eller duktiga och 

professionella konsulter. Nästa del är att styrelsen tar utvärderingen på allvar och jobbar så 

gott de kan för att få ett bra resultat. Elving menar att en annan viktig bit är uppföljning och 

dialog i styrelsen. 

 

4.2.3 Användning och påverkan 

 

Elving berättar att den som sammanställer enkäterna i det börsnoterade bolaget han sitter i är 

den jurist som vid styrelsemöten agerar sekreterare. Ilstam menar att enkäterna som tidigare 

användes i det börsnoterade bolaget han sitter i gav dåliga och slentrianmässiga svar trots dess 

anonymitet. Det var svårt att få grepp om svaren då ledamöterna svarade på en skala ett till 

fem. Stillström, som inte använder enkäter, menar att det framför allt är till för att skapa en 

statistik genom sammanställning. Statistiken har enligt Stillström ofta små avvikelser, bra 

resultat och få extra kommentarer. Stillström tycker att detta inte bidrar med någonting och 

det är därför han inte använder sig av enkäter. Blom tycker att svaren från enkäter är dåliga att 

använda eftersom svaren blir ytliga. Illstam, Stilström och Blom menar att kvalitativa 

intervjuer är mycket bättre än kvantitativa då svaren blir lättare att tolka, själva styrelsearbetet 

fångas upp och det skapas en dialog.  

 

”Det är bra att jämföra med tidigare år. Alltså om man har åtta i snitt så säger det inte så 

mycket men om man jämför med föregående år så var det sex så säger det en del”  

Lennart Pihl, 2012-04-17 

 

Pihl och Elving tycker enkäterna fungerar bra att använda när det kommer till jämförelse 

mellan olika år. Styrelsen kan enligt Elving på det här sättet se tendenser över vad som 

fungerar bra och vad som fungerar sämre och hur det utvecklar sig över tiden. Stora 

avvikelser på svaren tycker han säger väldigt mycket. Är det stor spridning tycker 

ledamöterna olika och vid en liten spridning kan större vikt läggas vid resultatet på grund av 

att de har en gemensam uppfattning i den frågan. Enligt Pihl är det även viktigt att tänka på att 
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många svarar olika på en skala ett till fem trots att de anser samma sak. Detta för att vissa inte 

vill välja svarsalternativet fem när någonting är mycket bra eftersom att ingenting är perfekt 

medan andra tänker annorlunda och svarar med en femma. 

 

 

”Utvärderingen påverkar styrelsearbetet genom en diskussion kring vad det är som behöver 

förändras och förbättras. Det är det som leder till förändringen.”  

Stefan Elving, 2012-04-25 

 

Samtliga respondenter sammanställer utvärderingen och går igenom resultatet med hela 

styrelsen. Stillström anger att resultatet ska fungera som en tankeställare för ledamöterna i 

form av feedback samt fungera som underlag för valberedningen. Kjell redovisar svaren och 

kommentarerna för styrelsen vilket leder till en diskussion om konsekvenser för påverkan och 

förändring utav styrelsearbetet. Även Blom tar upp att återkopplingen till styrelsen bidrar till 

att förändra och förbättra styrelsearbetet. Det här beror enligt Blom på att de enskilda 

ledamöternas sätt att bete sig utvärderas och presenteras. Ilstam berättar också att 

uppföljningen till styrelsen har till syfte att förbättra styrelsearbetet. Återkopplingen kan då 

handla om att följa upp om till exempel någon i styrelsen inte anser att en ledamot inte lever 

upp till förväntningarna, pratar för mycket eller gör någonting han anser de inte bör göra. 

Selin påpekar att det efter utvärdering kan förekomma möten för att diskutera resultatet men 

att det vanligaste är att styrelsen har en löpande diskussion. Selin tar exempelvis upp att det är 

en pågående diskussion av vilka som ska ingå i styrelsen. Samtidigt beskriver Örås att 

styrelseutvärderingarna används till att på ett möte återkoppla det som framkommit.  

 

De som även får ta del av utvärderingen och därmed får en återkoppling är enligt Blom 

valberedningen. Blom anger att utvärderingen används för en dialog med valberedningen som 

sker i samband med eller efter styrelseutvärderingen. Samtidigt berättar Pihl att 

styrelseordföranden informerar valberedningen om hur styrelsen uppfattat sitt arbete. På ett 

liknande sätt uppger Ilstam att valberedningen använder utvärderingar till att skapa sig en 

uppfattning om vad som behövs för bolagets framtida utveckling. Denna ligger till grund för 

förändringar av styrelsens sammansättning så som kompetens och storlek. Örås anger också 

att VD får ta del av utvärderingsresultatet.  
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Kjell anser att det viktiga med utvärderingen är att den leder till en diskussion om vad som är 

bra och dåligt så att styrelsen kan förändra styrelsearbetet. Blom och Elving är inne på samma 

sak och menar att utvärderingarna skapar en bra dialog där Blom även tar upp att 

utvärderingen medför en självrannsakan som annars inte skulle skett. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att utvärderingen har en påverkan på styrelsens arbete till 

det bättre. Kjell tar upp exempel på att rapportering och arbetet med förvärvsfrågor har 

förändrats och Pihl menar att utvärderingen även har en påverkan på valberedningens arbete 

att förändra styrelsens sammansättning. Enligt Pihl och Selin så påverkas styrelsens arbete av 

att det dåliga kommer fram och Selin menar fortsättningsvis att styrelseutvärderingen därför 

saknar betydelse då det går bra för företaget och ingen styrelseledamot är missnöjd. 

Utvärderingens påverkan förekommer därför i lägre eller högre grad beroende på bolagets 

situation enligt Selin men han menar samtidigt att utvärderingen kan skapa en positiv effekt i 

styrelsen då det finns en medvetenhet i att ledamöterna utvärderas. 

 

4.2.4 Kontext 

 

Enligt Stillström och Selin har alla styrelseledamöter olika roller beroende på bolagets 

situation. Samtidigt anser Selin att det är samma krav på ledamöternas oberoende av hur det 

går för företaget. Han förklarar det här genom att ledamöterna kan få en framtonande roll om 

det går bra och att en annan styrelsemedlem kan få en mer framtonande roll om det går dåligt 

för företaget men att alla styrelseledamöter fortfarande presterar. Är resultatet dåligt menar 

Stillström att styrelsearbetet blir annorlunda och kräver andra prestationer, olika 

styrelseledamöter presterar därför olika beroende på företagets situation. Enligt Ilstam är 

styrelsearbetet istället kontextberoende i den grad att det blir ett mer omfattande styrelsearbete 

då det går sämre för bolaget. Själva styrelseutvärderingen påverkas inte av bolagets ställning, 

bolaget tar då istället in fler ledamöter.  

 

Utvärderingen är enligt Pihl istället kontextberoende i den mån att styrelsens arbete starkare 

ifrågasätts då det går dåligt för bolaget. Då handlar det till större grad om att hitta felen istället 

för att undersöka om brister finns anser Pihl. Lågkonjunktur och högkonjunktur påverkar dock 

inte eftersom det inte kan påverkas av styrelsen. Örås anser att utvärderingen inte ändras 

beroende på om det går bra eller dåligt för företaget. Utvärderingen ger möjlighet till att en 
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justering kan göras om det exempelvis är för mycket eller för lite av någonting. Örås berättar 

vidare att hans utvärdering fullt ut fokuserar på rätt saker och att den är heltäckande. När det 

gäller olika kontexter anser Elving att utvärderingen kan se annorlunda ut beroende på om 

bolaget har dotterbolag utomlands i andra kulturer och miljöer. Det kan även gälla bolag som 

har olika hierarkier. Utvärderingsmodeller bör anpassas efter bolaget i fråga.  

 

Elving menar att ägarstyrningsfrågor blivit allt viktigare och kommit i fokus. Ägaren måste 

ges tillfälle att styra genom styrelsen vilket medfört en centralare roll på styrelsearbetet. 

Enligt Pihl är inte ägardirektiven en stor fråga för styrelsen då det oftast är så många ägare i 

börsnoterade bolag att det inte finns några tydliga sådana. Kjell anser även han att de inte 

mottar några speciella ägardirektiv. Enligt Pihl och Kjell sker detta oftast då det är en stor 

privat ägare, en väldigt dominerande majoritetsägare, institutionella ägare eller statliga ägare 

inblandade. 

 

4.2.5 Uppriktighet 

 

”Jag tror att de som fortsätter sitta i en styrelse när de inte kan vara uppriktiga, då hade de 

som jag vet fått be om att lämna styrelsen.”  

Björn Örås, 2012-04-11 

 

Angående integritet och uppriktighet i styrelseutvärderingen anser Stillström och Örås att det 

är en självklarhet annars har styrelseledamöterna inte i styrelsen att göra. Enligt Kjell ska 

samtliga ledamöter få utrymme att tycka till då vissa kan vara mer framfusiga än andra. Högt i 

tak och ett öppet diskussionsklimat är saker som Kjell värderar högt och menar att det är först 

då som alla kan säga vad de tycker om arbetet så att det kan utvecklas, förbättras och 

förändras. Uppriktigheten menar Pihl inte enbart är vid själva utvärderingstillfället utan är 

istället något som ledamöterna ska tänka på kontinuerligt.  

 

Blom berättar att utvärderingarna inte ska vara anonyma då ledamöterna ska vara tillräckligt 

mogna att stå för vad de tycker. Däremot anser Elving att uppriktigheten i enkäter kan lösas 

genom att ledamöterna är anonyma. Detta tror han dock inte behövs då samtliga lägger ner 

mycket kraft och ambition för att göra utvärderingen på ett så bra sätt som möjligt. 
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Uppriktigheten går enligt Kjell inte att styrka utan det är något som känns av då 

styrelseordförande jobbar tillsammans med styrelsen från år till år. Han menar vidare att 

ledamöterna bör ha samma uppfattningar vid utvärderingen som vid styrelsearbetet. Elving 

menar att det går att identifiera ledamöter som är för positiva eller för negativa av någon 

anledning genom att undersöka spridningen i svaren. Avviker en ledamots svar mycket från 

övriga ledamöters svar i en viss fråga kan det vara en indikation på just detta.  

 

Blom menar att en självutvärdering kräver att han måste vara öppen och ärlig då det 

framkommer kritik mot honom själv som ordförande. Det är då viktigt att kritiken framförs i 

utvärderingens sammanställning och att han tar emot kritiken på ett bra sätt.  

 

4.2.6 Syn på externa utvärderare 

 

Stillström menar att det är svårt att utvärdera sig själv men omöjligt för en utomstående att 

utvärdera styrelsen. Det här beskriver Kjell som att konsulterna har en dålig insyn i hur 

arbetet går till och därmed inte den kunskap för att veta vilka mätinstrument som behövs för 

att mäta på ett tillfredsställande sätt. Kjell får medhåll från Ilstam då han menar att det är 

mindre bra att ta in konsulter eftersom de gör samma sak som styrelseordföranden fast utan en 

verklig kunskap inom området.  

 

Stillström anser att bolaget får ut en dyr rapport vid användandet av en extern konsult och att 

den här rapporten ger konstiga svar. En djupare borrning behövs annars kommer inte det som 

är dåligt fram. Alternativet att ta in oberoende konsulter är inte heller enligt Pihl och Blom en 

bra lösning då det är en omfattande, kostsam och tidskrävande process som inte leder 

någonstans. Elving som också menar att professionella konsulter är väldigt kostsamma att 

anlita berättar vidare att det gör det svårare för mindre börsnoterade bolag att använda sig av 

dem men att det kan vara bra för större bolag med större kapital. Eftersom konsulter är 

kostsamma anser Elving och Blom att det för mindre bolag räcker med att använda externa 

utvärderingar med några års mellanrum för att få in fler perspektiv i styrelseutvärderingen. 

Selin anser att om det skulle finnas ett behov av utvärdering från styrelse, ledningen eller 

ägare så är det ändå inte lämpligt att krångla till det med konsulter. 
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Blom anser vidare att det ändå kan vara en poäng med att ta in externa utvärderare då de i 

grävande personliga intervjuer kan bidra med ytterligare en dimension. Detta eftersom 

styrelseledamöterna inte sitter ansikte mot ansikte med styrelseordförande då de ska bedöma 

hans arbete. Elving menar att intervjuer genomförda av konsulter går mer på djupet än vad 

enkäterna gör och det behövs framförallt i bolag där dialogen mellan ledamöterna fungerar 

sämre. Dessa konsulter är enligt Elving professionella människor men det kan dock finnas 

kompetens och kvalitetsskillnader dem emellan.  

 

4.2.7 Svensk kod för bolagsstyrning 

 

När det gäller svensk kod för bolagsstyrning anser Stillström att det inte behövs några 

riktlinjer, det som istället behövs är sunt förnuft. Kjell förespråkar inte heller ytterligare 

direktiv i Koden utan anser att det är bättre om styrelsen själva får bestämma hur 

utvärderingen ska gå till. Ilstam anser att regleringar i Koden angående hur 

styrelseutvärderingen ska genomföras kan leda till att utvärderingen blir en pappersexercis 

som passar systemet snarare än en process som tillför något. Detta på grund av att människor 

inte kan utvärderas efter vad han kallar en formel och att det måste ske individuellt. 

 

Elving anser att Koden inte behöver bestämma tillvägagångssätt i utvärderingen då det redan 

ligger i styrelseordförande och valberedningens ansvar att göra nödvändiga förändringar. Han 

anser vidare att det alltid kommer finnas en risk att utvärdering inte kommer tas på allvar men 

risken anser han som liten då ökat fokus är på styrelsens arbete. Selin anser det positivt med 

att Koden inte tar upp hur företagen ska utvärdera. Det här förklarar respondenten som att det 

inte går att jämföra de olika bolagen där han sitter med i styrelsen. Om det däremot införs hur 

styrelsemedlemmarna ska utvärderas anser Selin att utvärderingarna förstörs då den inte kan 

anpassa sig efter olika styrelsers behov.  

 

”På något vis har det blivit lite slentrian, det ligger mer på att styrelsen själv ska göra detta 

än hos den som ska välja styrelsen och därför blir det färgat av styrelsen och ordförande 

tycker om sig och sig själva.”  

Lennart Pihl, 2012-04-17 
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Pihl tycker att det är bra att Koden har med styrelseutvärdering men eftersom utvärderingen 

ofta blir slentrianmässig och färgad av styrelsen och styrelseordförande borde den inte ligga 

på styrelsen. Det svenska styrsystemet är enligt Pihl inte uppbyggt för att utvärderingen ska 

ligga på valberedningens men så tycker han att det borde vara. Pihl anser ändå att 

styrelseutvärderingen skulle bli bättre om det i Koden står att den skulle genomföras av 

valberedningen trots eventuella nackdelar med detta. Kjell menar istället att redogörelsen för 

hur utvärderingen gått till och vad resultatet blivit i samspelet mellan valberedning och 

styrelse fungerar som en kvalitetssäkring för undersökningen. 

 

Elving anser att Kodens rekommendation till årlig utvärdering av styrelsen är bra eftersom en 

styrelse måste sträva efter att bli bättre och bättre på kvaliteten i styrelsearbetet. Det här är 

inte det enda instrument som kan användas för att förbättra styrelsearbetet men hjälper till att 

skapa diskussioner som annars kanske inte skulle skett. Det behövs enligt Örås ingen 

styrelseutvärdering eftersom han som både ordförande och huvudägare kontinuerligt 

utvärderar ledamöterna. Fortsättningsvis säger han att det är viktigare att vara närvarande på 

styrelsemöten och följa bolagets utveckling. Örås anser att Koden är skriven för större 

bolagen som fungerar dåligt. Samtidigt anser han att Koden är för omfattande och att de små 

bolagen ofta drabbas av omfattande regler, frågor, utvärderingar och kommittéer som inte tar 

hänsyn till de små bolagen.  
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5. Analys av styrelseutvärdering 

 

etta kapitel innehåller våra egna diskussioner och analyser av empirin med hjälp av 

analysmodellen. Analyser av materialet utgår från uppsatsens syfte att med hjälp av 

styrelseutvärderingskonsulters och styrelseordförandes synsätt samt analysmodellen 

identifiera kritiska framgångsfaktorer. 

 

5.1 Analysmodellens delar 

 

5.1.1 Planering 

 

I planeringsperspektivet tar litteraturen upp att utvärderingen ska planeras efter vad styrelsen 

vill uppnå med utvärderingen (se figur 3:1, analysmodell sid. 31). I perspektivet tar 

litteraturen bland annat upp att planeringsfasen ska hantera de resurser som utvärderingen 

tilldelats, vem som ska genomföra utvärderingen och vilka intressenter som ska ta del av 

utvärderingen. Våra respondenter var eniga om att utvärderingen ska leda till ett förbättrat 

styrelsearbete. Den som genomförde utvärderingen i de börsnoterade bolagen vi varit i 

kontakt med var styrelseordföranden och utvärderingen var i samtliga fall riktad till styrelsen 

och även till valberedningen. Vi ser dock tendenser hos våra respondenter att utvärderingens 

planering kan påverkas av en faktor, vilket är utvärderingens kostnad. 

 

5.1.2 Utvärderaren 

 

I utvärderarperspektivet tar litteraturen upp utvärderarens förhållningssätt och egenskaper 

samt hur de kan påverka utvärderingen (se figur 3:1, analysmodell sid. 31). Perspektivet tar 

även upp den oberoende externa utvärderaren och självutvärderingen av de interna 

utvärderarna samt vilka för- och nackdelar dessa parter kan medföra. Det finns två faktorer 

som enligt våra respondenter tycks vara av betydelse för utvärderingen och som kan ses som 

egenskaper som besitts av utvärderaren. Dessa faktorer är utvärderarens kunskap och 

utvärderarens oberoende. 

 

D 
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5.1.3 Områden 

 

I områdesperspektivet tar litteraturen upp olika områden som styrelseutvärderingen kan 

utvärdera, allt från strukturella till mjukare områden samt hur dessa påverkar styrelsens arbete 

(se figur 3:1, analysmodell sid. 31). Det tas även upp att styrelsen kan utvärderas både enskilt 

och som en grupp samt att det då kan behöva göras på olika sätt. En annan sak litteraturen tar 

upp är hur bolagets kontext kan påverka styrelsearbetet och vad styrelseutvärderingen ska 

utvärdera. Respondenterna har visat sig tycka att det är viktigt att utvärderingen täcker hela 

styrelsearbetet och det fanns tendenser till att utvärderingen bör vara skräddarsydd till det 

specifika bolaget. Faktorerna vi hittade inom detta perspektiv var utvärderingens bredd och 

kontext.  

 

5.1.4 Genomförande 

 

I genomförandeperspektivet tar litteraturen upp olika tillvägagångssätt för att få den 

information som krävs för att genomföra utvärderingen (se figur 3:1, analysmodell sid. 31). 

Litteraturen tar upp kvalitativa och kvantitativa metoder samt olika för- och nackdelar vid de 

olika metoderna och att information kan inhämtas både internt och externt. Under 

utvärderingens genomförande visar respondenterna att det finns olika utmaningar för att få ett 

bra underlag till utvärderingen. De faktorer vi hittade var uppriktighet, djupet då 

utvärderingarna är kvalitativa och jämförbarheten vid kvantitativa utvärderingar. 

 

5.1.5 Användning 

 

I användningsperspektivet tar litteraturen upp hur styrelsen kan använda resultatet för att 

uppfylla utvärderingens syfte genom att diskutera det som framkommit och vidta åtgärder (se 

figur 3:1, analysmodell sid. 31). Litteraturen tar även upp att valberedningen kan använda 

resultatet och att resultatet i vissa fall kan vara till intresse för externa intressenter så som 

ägare. Respondenterna visar att valberedningen får ta del av utvärderingens resultat men att 

det är speciellt viktigt att styrelsen använder sig av resultatet för att förbättra styrelsearbetet. 

Den faktor vi hittat som är av betydelse i användningsperspektivet utifrån våra respondenter 

är diskussionen som leder till förbättringar i styrelsearbetet. 
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5.2 Faktorerna 

 

5.2.1 Kostnad 

 

Låga kostnader och att utvärderingen kan läggas upp på ett sätt som passar det egna bolagets 

styrelse ses enligt Stybel och Peabody (2005) som två fördelar vid användandet av tidigare 

uppsatta enkätmallar. En negativ aspekt med att prioritera utvärderingens kostnad är att 

styrelser lättare kan kritiseras för att de inte tagit itu med kritiska problemen i tillräcklig 

omfattning. 

 

Från styrelseordföranden Kjell, Elving och Pihl kom det fram att de använt sig av enkätmallar 

som de skaffat gratis för att i nästa steg utforma den egna utvärderingen. Örås var den enda 

respondent som rakt av använde sig av en mall utan några modifieringar. Stillström och Pihl 

tar upp kostnaden som en av anledningarna till att de inte använder 

styrelseutvärderingskonsulter. Elving och Blom tycker istället att konsulter kan användas men 

efter längre intervall än ett år på grund av kostnaden. 

  

Kostnaden är en faktor som är kopplad till planeringen i 

analysmodellen eftersom det är en fråga om resurshantering. Det tas 

inte upp direkt från respondenternas sida att de använder sig av 

tidigare uppsatta enkätmallar för att få ned kostnaderna med 

utvärderingen. Om det skulle vara så att en utvärderingsmetod i 

främsta hand används för att den medför en låg kostnad är det 

troligen inget som pratas högt om till någon utomstående. Valet av utvärdering borde i 

idealfallet inte utgå från kostnaden då styrelsen i så fall kan kritiseras för att inte ta uti med 

problemen. Vilken betydelse kostnaden har anser vi kommer fram när respondenterna pratar 

om användningen av styrelseutvärderingskonsulter. Med anledning av detta anser vi det går 

att urskilja kostnaden som av betydelse för hur styrelser väljer att genomföra utvärderingen. 

Det finns således en tendens till att en kostnadseffektiv utvärdering i vissa fall prioriteras. 

Utvärderingens kostnad behöver dock inte vara en kritisk framgångsfaktor för utvärderingen 

då många verkar välja självutvärderingar av andra anledningar. 
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5.2.2 Oberoende 

 

Trots att självutvärdering kan ge en djup förståelse hur de olika aktiviteterna som utförs i 

styrelsen går till medför det enligt Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) vissa risker. 

Författarna säger att utvärderingen kan bli väldigt subjektiv och att det är lätt för styrelsen att 

handla i sitt eget intresse. Detta tycker även Kiel och Nicholson (2005) som uppfattar att 

oberoendet saknas då styrelsen etablerar utvärderingsprocessen, formulerar mål, utvärderar 

sina egna medlemmar och samtidigt förbereder rapporteringen av sina egna prestationer. 

Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) tar upp exemplet att använda externa utvärderare för 

att få en oberoende utvärderingsprocess. Kiel och Nicholson (2005) säger också att det finns 

situationer då externa utvärderare som exempelvis specialistkonsulter eller andra konsulter är 

att föredra på grund av detta.  

 

Båda konsultbolagen anser att oberoendet är viktigt. Konsulten Sandström anser att det är 

viktigt att komma till ett bolag utan förutfattade meningar och att oberoendet ger 

utvärderingen högre trovärdighet. En extern utvärderare är enligt Sandström neutral och utan 

agenda. Konsulterna Berglund och Lundstedt anser att de inte ska gå vidare och arbeta med 

bolagets utveckling efter utvärderingen eftersom det vid nästa tillfälle då blir en slags 

självutvärdering vilket i sin tur påverkar oberoendet. Berglund och Lundstedt menar vidare att 

det blir färre och färre ställen med självutvärdering men att det fortfarande finns många 

styrelseordföranden som väljer självutvärdering.  

 

Styrelseordförande Blom menar att en självutvärdering kräver att han måste vara öppen och 

ärlig då det framkommer kritik mot honom själv som ordförande. Det är då viktigt att kritiken 

framförs i utvärderingens sammanställning och att han tar emot kritiken på ett bra sätt. Blom 

och Elving anser att mindre börsnoterade bolag i alla fall bör ta in externa utvärderare med 

några års mellanrum då det kan bidra med fler perspektiv. En annan anledning är att 

styrelseledamöterna inte ska behöva sitta ansikte mot ansikte med styrelseordförande då de 

bedömer hans arbete. Pihl tycker att utvärderingen ofta blir slentrianmässig samt färgad av 

styrelsen och styrelseordförande. Han tycker därför att utvärderingen inte bör ligga på 

styrelsen. 
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Oberoendet är en faktor som är kopplad till utvärderaren i 

analysmodellen eftersom det är en av utvärderarens egenskaper. Det 

framkommer av våra respondenter att bristen på oberoende vid 

självutvärdering kan vara problemetiskt och att det krävs någon 

form av reflektion kring detta. Det är inte konstigt att 

styrelseutvärderingskonsulterna lägger stor vikt på oberoendet då de 

tjänar pengar på att bli anlitade för att tillföra en oberoende utvärderingsprocess. Vi tycker 

ändå det är logiskt att trovärdigheten i självutvärderingar kan ifrågasättas om styrelsen inte 

kan redovisa hur de har hanterat problematiken med oberoendet. Detta bör speciellt belysas då 

styrelseordförande ska utvärdera sig själv genom att intervjua styrelseledamöterna angående 

sitt egna individuella bidrag. Vi anser därför att hanteringen av oberoendet är en kritisk 

framgångsfaktor för att utvärderingen ska anses som trovärdig.  

 

5.2.3 Kunskap 

 

Jerkedal (2010) och Brandinger (2011) tar upp utvärderarens roll som stödjande för mindre 

talförda personer för att ge alla utrymme till att påverka utvärderingen. Det krävs då en 

kunskap om vilka dessa styrelseledamöter är och vilken kunskap de besitter. Enligt Minichilli, 

Gabrielsson och Huse (2007) samt Kiel och Nicholson (2005) är en anledning av 

användningen av konsulter, förutom objektiviteten, att det inte finns tillräcklig kunskap för 

genomförandet av en utvärdering internt. Om beslutet innefattar att det ska vara en intern 

person som har hand om utvärderingen är det enligt Kiel och Nicholson (2005) lämpligast att 

styrelsens ordförande ska sköta processen då han besitter en central kompetens i styrelsen. 

 

Konsulterna Berglund och Lundstedt beskriver vikten av att läsa på om företaget genom en 

inläsning av officiella källor så som årsredovisningar och hemsidor samt externa källor som 

exempelvis artiklar skrivna om bolaget. Detta görs för att skaffa sig en kunskap om bolaget 

vilket enligt Berglund och Lundstedt ökar kvaliteten på styrelseutvärderingen. Enligt 

konsulten Sandström har utföraren som gjort utvärderingar tidigare mer erfarenhet på området 

och därför en högre trovärdighet.  
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Styrelseordförandena Stillström, Ilstam och Kjell anser att problemet med konsulter är att de 

inte har tillräcklig eller verklig kunskap inom styrelsearbete och Kjell fortsätter med att de då 

inte kan veta vilka mätinstrument som ska användas. Elving tar upp att det finns skillnader på 

konsulters kompetens och att det bör beaktas om utvärderingen ska genomföras externt.  

 

Kunskapen handlar egentligen om alla delar i analysmodellen men 

är en egenskap som besitts av utvärderaren. Kunskap är 

uppenbarligen viktigt då det gäller styrelseutvärderingar. Frågan är 

om det är viktigt, så som en del styrelseordföranden menar, att 

konsulter ska ha kunskap om den specifika styrelsens styrelsearbete 

eller om det istället är mer viktigt att konsulterna har kunskap om 

generella utvärderingsmetoder. Styrelseordföranden verkar tycka att de besitter kunskapen att 

genomföra utvärderingar eftersom de känner till styrelsen och styrelsens arbete mycket bra 

och använder det som argument för att inte ta in konsulter som utvärderare. Vi anser att det 

krävs en kunskap av utvärderaren av både utvärdering i sig samt styrelsens arbete. Detta 

eftersom att styrelseordföranden verkar tycka konsulternas utvärderingar blir sämre då de 

saknar kunskapen om styrelsens arbete. Hur mycket kunskap som krävs angående den 

specifika styrelsens kontext är förmodligen olika i olika bolag men det borde ändå handla 

mest om själva metodiken i till exempel hur styrelsebeslut fattas och hur information 

rapporteras som är relevant för utvärderingen. Om vi jämför detta med en chef som ska 

utvärdera en anställd behöver kanske inte chefen ha samma kunskap som den anställde i att 

lösa dennes arbetsuppgifter för att kunna utvärdera om arbetsuppgifterna genomförts effektivt 

eller inte. Vi anser på grund av argumenten ovan att kunskapen hos utvärderaren är en kritisk 

framgångsfaktor för en bra styrelseutvärdering. 

 

5.2.4 Styrelseutvärderingens bredd 

 

Ett viktigt område att utvärdera är enligt Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) samt 

Brandinger (2011) om styrelsen arbetat med rätt saker och hur styrelsens genomförda arbete 

har fungerat. Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) tar här upp vikten av att utvärdera hur 

styrelsen tagit sig an de olika intressenternas förväntningar på styrelsearbetet. Här kan 

exempelvis styrelsens rådgivningsroll till interna intressenter och kontrollansvar över 
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ledningen utvärderas. Om styrelsen arbetat med rätt frågor beror enligt Brandinger (2011) på 

hur aktivt arbetat med strategifrågor varit. Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) samt Van 

den Berghe och Levrau (2004) tar upp styrelsens kompetens som en viktig del i om styrelsen 

kan arbeta med rätt frågor. Enligt Brandinger (2011) krävs det då att styrelsens kunskaper ska 

vara i linje med de frågor som behandlas eftersom det är svårt att identifiera risker inom 

områden där det inte finns så mycket erfarenhet. Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) 

säger att faktorer som styrelseledamöternas ålder, kön, professionell bakgrund, utbildning, 

tidigare erfarenheter, andra styrelseuppdrag och ledamöternas oberoende i förhållande till 

bolaget ska beaktas för att få rätt egenskaper i styrelsen. 

 

Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) menar att en utvärdering av de formella strukturer 

som omger styrelsen är viktigt då dessa strukturer hjälper styrelsen i det dagliga arbetet. Det 

informationsmaterial styrelsen mottar från VD och andra i ledningsgruppen behöver hålla hög 

kvalité. Van den Berghe och Levrau (2004) menar därför det är viktigt att utvärdera relationen 

och ansvarsfördelningen mellan ledning och styrelse. Andra aspekter i den formella strukturen 

som behöver utvärderas enligt Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) bland annat mötenas 

upplägg, styrelsens storlek, sammansättning, struktur på styrelsemöten och om ledamöter är 

inlästa på allt material.  En utvärdering av ordförandes ledarskap och styrelsens struktur kan 

också underlätta förståelsen för hur de formella strukturerna hjälper styrelsen i deras arbete.  

 

När det samlas så många olika kompetenser och viljor i styrelsen behövs det enligt 

Brandinger (2011) ett öppet klimat för att de olika personligheterna ska fungera bra ihop. Van 

den Berghe och Levrau (2004) tar upp att en bra styrelsekultur måste innehålla öppenhet 

samtidigt som det ska främja ett kritiskt förhållningssätt. Det räcker inte att ha kapabla 

ledamöter utan relationerna dem mellan är också viktiga menar Stybel och Peabody (2005), 

Van den Berghe och Levrau (2004) samt Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007). 

 

Respondenterna angav att utvärdering ska täcka alla områden som påverkar styrelsearbetet. 

Samtliga styrelseordföranden berörde under intervjuerna olika sätt hur styrelsens arbete 

behandlas under utvärderingarna. Styrelseordförandena Blom, Ilstam, Elving, Kjell och 

Stillström sade att utvärdering görs av hur styrelsearbetet fungerat. Ilstam, Pihl, Elving och 

Kjell fortsatte med att utvärderingen inkluderar strategiska frågor på olika sätt. Några andra 

områden respondenterna nämner är hantering och beslut inom olika frågor så som operativa 

frågor och investeringsfrågor. Våra intervjuade konsulter Berglund och Lundstedt tog också 
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upp hur styrelsearbetet fungerar under områden som strategier och mål, investeringsbeslut, 

rapportering och kontroll. Ilstam, Örås, Pihl, Elvin och Selin säger alla att även kompetensen i 

styrelsen utvärderas. Konsulterna Berglund och Lundstedt berörde här styrelsens 

sammansättning och ledamöternas bedömning av det egna arbetet som en del av hur de 

utvärderar styrelsens kompetens. 

 

Den formella strukturen är ytterligare ett område som våra respondenter utvärderar. 

Respondenterna tar upp formellt samarbete mellan styrelsen och ledningen samt 

styrelseledamöterna emellan. Blom går igenom antalet möten, mötesdisciplinen och tillgången 

till information. Pihls utvärderingar tar upp samma saker som Bloms men har dessutom med 

informationstillgången från specifikt VD och ledning. Elving fokuserar på samarbetet mellan 

styrelse och ledning samt ägnad tid åt formalia. Kjell nämner rapporteringsformen som viktig 

och Selin hur mötena är upplagda. Örås, Pihl, Elving och Selin nämner alla att en utvärdering 

av styrelseordförandens ledarskap sker bland annat genom att behandla dennes kompetens och 

den struktur ordförande lagt upp styrelsemöten. Konsulterna Berglund och Lundstedt nämner 

extern information, styrelsens arbetsformer, utskottens arbete samt organisations- och 

ledningsfrågor som områden att ta upp vid utvärdering av den formella strukturen. 

 

Kulturen i styrelsen är ett annat område våra respondenter utvärderar. Blom hanterar 

ledamöternas åsikter i olika frågor medan Ilstam går igenom ledamöternas syn på hur högt det 

är i tak under styrelsemöten. Örås går igenom hur diskussionsklimatet uppfattas och Pihl vilka 

möjligheter ledamöterna har att framföra sina frågor och synpunkter men även hur 

styrelseordförande genomför styrelsemöten för att främja detta.  

  

Bredden är en faktor som är kopplad till perspektivet områden i vår 

analysmodell eftersom det handlar om vad som ska utvärderas. 

Styrelseordförandena använder sig av en väldigt bred utvärdering 

där många olika aspekter tas med inom styrelsens 

arbetsprestationer, styrelsens formella struktur och mjukare delar 

som kulturen i styrelsen. Konsulterna Berglund och Lundstedt har 

precis som styrelseordföranden en bred utvärdering. Den generella slutsatsen vi kan dra är att 

våra respondenter föredrar att styrelseutvärderingen är bred och tar upp så många områden 

och aspekter som möjligt. Det här anser vi vara en kritisk framgångsfaktor för utvärderingen 

då utvärderingen ska utvärdera hela styrelsen och allt som påverkar dess arbete. 
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5.2.5 Kontext 

 

Rätt personer med rätt kompetens ska enligt Van den Berghe och Levrau (2004) samt 

Minichilli, Gabrielsson och Huse (2007) väljas med omsorg och styrelsens struktur och 

attribut ska anpassas till företagets utveckling och strategi. Den samlade kompetensen i 

styrelsen kan enligt Brandinger (2011) handla om styrelsens uppfattning av verksamheten 

som exempelvis marknaden, produkter och kulturen i företaget. Styrelsens roll är  enligt 

Daily, Johnson och Ellstrand (1996) som en övervakningsmekanism för ägarna att övervaka 

företagens ledning och ägarna får genom utnämningen av styrelseledamöter tillgång till de 

resurser som är avgörande för företagets framtid. 

 

Båda konsultbolagen är överrens om ägardirektivens betydelse för utvärderingen. Utan tydliga 

ägardirektiv är det enligt konsulterna Berglund och Lundstedt omöjligt att definiera vad som 

är ett bra styrelsearbete. Berglund och Lundstedt säger att det är ordförandes roll att lyssna till 

ägarna för att skapa sig en enhetlig bild för att föra över förståelsen till hela styrelsen. 

Konsulten Sandström har i sin utvärdering utgångspunkten hos ägarna och hela 

utvärderingsprocessen utgår från detta perspektiv. Sandström förbereder sin 

styrelseutvärdering med intervjuer av stora ägare då även han anser det är viktigt med 

samsynen mellan ägarna och styrelsen. Utvärderingen utgår från ägarnas syn på till exempel 

risker, expansion och avkastning. Målet med utvärderingen är enligt Sandström att förmedla 

ägarnas syn till styrelse, VD och medarbetare så att de arbetar med rätt saker. Förutom 

ägarperspektivet ska styrelseutvärderingen enligt Sandström vara kontextberoende till 

branschens hot och möjligheter om det genomförts en omvärldsanalys i bolaget. 

 

Enligt styrelseordförandena Stillström och Selin har alla styrelseledamöter olika roller 

beroende på bolagets situation. Samtidigt anser Selin att det är samma krav på ledamöterna 

oberoende av hur det går för företaget. Han förklarar det här genom att ledamöter kan få en 

framtonande roll om det går bra och att en annan styrelseledamot kan få en mer framtonande 

roll om det går dåligt för företaget men att alla styrelseledamöter fortfarande presterar. Är 

resultatet dåligt menar Stillström att styrelsearbetet blir annorlunda och kräver andra 

prestationer, olika styrelseledamöter presterar därför olika beroende på företagets situation. 

Enligt Ilstam så är styrelsearbetet istället kontextberoende i den grad att det blir mer 
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styrelsearbete då det går sämre för bolaget. Själva styrelseutvärderingens upplägg påverkas 

därför inte av bolagets ställning, Ilstams bolag tar då istället in fler ledamöter. Utvärderingen 

är enligt Pihl kontextberoende i den mån att styrelsens arbete starkare ifrågasätts då det går 

dåligt för bolaget. Då handlar det till större grad om att hitta bristerna istället för att undersöka 

om brister finns anser Pihl. Lågkonjunktur och högkonjunktur påverkar dock inte eftersom det 

inte kan påverkas av styrelsen. Örås anser att utvärderingen inte ändras beroende på om det 

går bra eller dåligt för företaget. Utvärderingen ger istället möjlighet till att en justering kan 

göras om det exempelvis är för mycket eller för lite av någonting.  

 

När det gäller olika kontexter anser Elving att utvärderingen kan se annorlunda ut beroende på 

om bolaget har dotterbolag utomland i andra kulturer och miljöer. Det kan även gälla bolag 

som har olika hierarkier. Utvärderingsmodeller bör anpassas efter bolaget i fråga. Elving 

menar att ägarstyrningsfrågor blivit allt viktigare och kommit i fokus. Ägaren måste ges 

tillfäller att styra genom styrelsen vilket medfört en centralare roll på styrelsearbetet. Enligt 

Pihl är dock inte ägardirektiven en stor fråga för styrelsen då det oftast är så många ägare i 

börsnoterade bolag att det inte finns några tydliga sådana. Kjell anser även han att de inte 

mottar några speciella ägardirektiv. Enligt Pihl och Kjell sker detta oftast då det är en stor 

privat ägare, en väldigt dominerande majoritetsägare, institutionella ägare eller statliga ägare 

inblandade. 

 

Kontexten är kopplad till områden i vår analysmodell då det 

handlar om hur styrelsearbetet påverkas av kontext som i sin tur är 

vad som ska utvärderas. Angående kontextberoende för själva 

styrelsearbetet verkar det skilja sig på synen mellan de olika 

respondenterna. Hur kontexten för bolagets ställning påverkar 

skiljer sig mellan hur intensivt styrelsearbetet är och vilka roller 

hos ledamöterna som framhävs istället för att styrelsearbetet i sig förändras. När det gäller 

ägardirektiv tycker vi att det är intressant att konsulterna anser det har påverkan på styrelsens 

arbete medan styrelseordföranden anser att de inte får ägardirektiv om styrelsearbetet och att 

de därför inte påverkar. En del styrelseordföranden vill dock poängtera att det kan påverka 

styrelsens arbete i de fall det finns väldigt dominerande majoritetsägare, institutionella ägare 

eller statliga ägare inblandade vilket inte verkar vara så vanligt för de ordföranden vi har varit 

i kontakt med. Företagens kontext verkar inte ha någon större påverkan på hur 

styrelseutvärderingen går till utan är snarare en central del i inläsningen då externa 
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utvärderare skaffar sig kunskap om företaget som ska utvärderas. Det verkar inte heller finnas 

någon teori om kontextpåverkan på styrelseutvärderingar utan snarare styrelsens 

sammansättning och i viss grad styrelsearbetet. De stärker istället att kontexten är kopplad till 

styrelseledamöternas kunskaper och därför valberedningens arbete med styrelsens 

sammansättning. Vi anser därför inte att hantering av kontext generellt kan anses som en 

kritisk framgångsfaktor i styrelseutvärdering. 

 

5.2.6 Uppriktighet 

 

Ahlgren och Henningsson (2008) tar upp att en utvärdering bör göras i frågor som rör hur bra 

styrelseledamöterna arbetar i grupp, om de utvärderar arbetet på ett bra sätt, om de har 

integritet och vågar ifrågasätta. Enligt Van den Berghe och Levrau (2004) handlar en bra 

kultur om öppenhet men även ett kritiskt förhållningssätt.  

 

För att styrelseledamöterna ska vara uppriktiga i sina svar vid utvärderingar anser båda 

konsultfirmorna att det viktiga är att utvärderingen är konfidentiell. Konsulterna har i sina 

enkäter tagit hänsyn till uppriktigheten och har därför gjort att det är omöjligt att identifiera 

vem i styrelsen som har svarat på ett visst sätt. En av konsulterna, Sandström, säkrar 

uppriktigheten genom att ställa rätt frågor och gå rakt på sak.  

 

Till skillnad mot utvärderingskonsulterna anger styrelseordförande Blom att utvärderingarna 

inte ska vara anonyma eftersom ledamöterna ska vara mogna att stå för vad de säger. 

Utvärderingskonsulterna får dock medhåll från Elving som uppgav att ledamöterna ska vara 

anonyma vid utvärderingen i enkäter för att lösa problematiken med uppriktigheten. 

Styrelseordförandena Stillström och Örås är båda överens om att uppriktigheten i 

styrelseutvärderingen är en självklarhet. Kjell anger att styrelseledamöterna ska få tycka till 

och säger sig samtidigt värdera ett öppet diskussionsklimat. Om det finns ett öppet 

diskussionsklimat anser Kjell att arbetet har chans att utvecklas, förbättras och förändras. När 

styrelseordförande arbetar med styrelsen från år till år anser Kjell att uppriktigheten känns 

snarare än att den styrks. De ledamöter som är för positiva eller för negativa kan enligt Elving 

identifieras genom att se på spridningen i svaren då svaren i de olika frågorna kan vara 

varierande. Rollen som styrelseordförande beskriver Blom som att man måste vara öppen och 
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ärlig då kritik riktas mot honom. Det viktiga är att kritiken uttalas och att Blom på ett bra sätt 

tar emot kritiken.   

 

Uppriktighet är en faktor som behandlas under genomförandet i vår 

analysmodell eftersom det handlar om hur utvärderaren får den 

information som krävs. Åsikten om anonymitet skiljer sig mellan 

utvärderingskonsulterna och de flesta styrelseordföranden. Det här 

indikerar att åsikten om uppriktighet skiljer sig mellan bolag som 

väljer att använda interna utvärderare och de som väljer externa. Då 

utvärderingskonsulterna förespråkar anonymitet kommer de bolag som använder externa 

utvärderare troligtvis vara anonyma i utvärderingen. En generell slutsats kan dras av att 

uppriktighet medför en bättre utvärdering genom att utvärderingen blir mer sann. Flera 

respondenter ansåg att uppriktigheten tillför utvärderingen då utvärderingen blir mer sann 

eftersom en del ledamöter inte vågar säga vad de tycker. Med en uppriktighet i utvärderingen 

kan åtgärder sättas in om det framkommer att något inte fungerar korrekt. Den befintliga 

teorin handlar om att styrelseutvärderingen bör göras i frågor om integritet och ifrågasättande, 

vilket kan ses som att ledamöterna ska våga vara uppriktiga och ge svar utifrån hur de anser. 

Ovanstående resonemang gör uppriktigheten till en kritisk framgångsfaktor eftersom 

uppriktighet ger ärligare svar och att styrelseutvärderingen kan bli effektiv.  

 

5.2.7 Djupet i de kvalitativa utvärderingarna 

 

Kiel och Nicholson (2005) menar att användandet av djupintervjuer kan leda till rikare 

information och en mer öppen diskussion än vid användandet av kvantitativ data. Minichilli, 

Gabrielsson och Huse (2007) behandlar tre muntliga metoder, den första, öppen diskussion 

leder till att ledamöter kan reflektera över hur de själva uppnått uppsatta mål. Stödfrågor som 

ligger till grund för diskussionen, den andra metoden, kan leda till att enskilda ledamöter på 

ett anonymt sätt kan belysa kollektiva problem. Den tredje och sista metoden som Minichilli, 

Gabrielsson och Huse (2007) belyser är observation av styrelsearbetet vilket de anser är den 

mest effektiva metoden då den ger svar på styrelsens riktiga beteende och tillvägagångssätt.  

 

Ilstam, Stillström och Blom som enbart använde sig av en muntlig utvärdering i form av 

intervjuer menade alla att enkäter inte var bra att använda sig av. Egenskaper så som 
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slentrianmässiga, ytliga svar och att de inte bidrar till något uppstår enlig respondenterna i 

samband med användandet av enkäter. Kjell som använder sig av en kombination av både 

intervjuer och enkäter tar också upp att en slentrianmässig utvärdering inte är bra och därför 

försöker han motverka detta genom att variera både intervjun och enkäter från år till år. 

Ilstam, Stillström och Blom menar istället att kvalitativa intervjuer är bättre då de är lättare att 

tolka. Själva styrelsearbetet kan fångas upp och en dialog kan skapas. De två 

styrelseordföranden som var positiva till användandet av konsulter, Blom och Elving, nämnde 

att en utvärderingskonsult för med sig en djupare utvärdering.  Blom sade att de grävande 

personliga intervjuerna bidrog med ytterligare en dimension och Elving att konsulter går mer 

på djupet än vad enkäterna gör. Stillström menar även han att en djupare borrning behövs för 

att det dåliga ska komma fram.  

 

Djupet är en del av genomförandet i vår analysmodell eftersom det 

handlar om att få ut bra information från styrelseledamöter. Det 

framgår enligt oss tydligt att styrelseordförandena som använder 

kvalitativa utvärderingar vill komma ifrån det slentrianmässiga och 

istället komma på djupet vid utvärderingarna för att få så rik 

information som möjligt. Det vi ställer oss frågande till är att två av 

våra styrelseordförande framhäver konsulter som att gå på djupet med sina intervjuer eftersom 

det borde vara svårt eftersom konsulterna inte har samma insyn i styrelsen. En annan fråga är 

hur djupet i frågor kan kombineras med utvärderingens bredd och vilka specifika områden 

som är viktigast att gå på djupet med. Eftersom att djupet i de kvalitativa intervjuerna verkar 

vara viktigt för att få fram bristerna i styrelsen anser vi att det är en kritisk framgångsfaktor i 

användandet av kvalitativa intervjuer. 

 

5.2.8 Jämförbarhet i de kvantitativa 

 

Enligt Minichilli, Gabrielsson och Huse (2005) är standardiserade utvärderingsenkäter en 

metod med fördelen att det är lättare att göra jämförelser över tiden och benchmarking mellan 

olika bolag. 

 

Utvärderingens utformning bör enligt konsulterna Berglund och Lundstedt vara så 

oförändrade som möjligt. Detta för att det ska möjliggöra benchmarking genom en jämförelse 
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i deras databas. Styrelseordförandena Pihl och Elving tycker enkäterna fungerar bra att 

använda när det kommer till jämförelse mellan olika år. Styrelsen kan enligt Elving på det här 

sättet se tendenser över vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre och hur det 

utvecklar sig över tiden.  

 

Jämförbarheten är kopplad till genomflörandet i vår analysmodell då 

det handlar om att få ut information som kan jämföras med tidigare 

information. Respondenterna som använder kvantitativa 

utvärderingar anser att de ska kunna användas för jämförelse för att 

kunna fylla sin funktion att förbättra styrelsearbetet. Det finns två 

olika typer av jämförelser vilket är jämförelse mellan bolag som 

konsulterna kan göra samt jämförelse över tid. Jämförelse mellan bolag kan vara bra för att 

till exempel kontrollera hur mycket tid bolaget lägger att arbeta med vissa frågor i förhållande 

till andra. En fördel kan vara att incitament skapas för att ligga bra till i förhållande till andra 

styrelser. Vi tror dock att vissa styrelser redan har en uppfattning om detta då många 

ledamöter sitter i flera styrelser. Jämförelse över tid kan ge en uppfattning om hur 

styrelsearbetet förändras inom olika områden och därmed ge indikationer på var 

förbättringsarbetet ska läggas. Eftersom respondenterna tycker att jämförbarheten är viktig för 

att de kvantitativa utvärderingarna ska kunna förbättra styrelsens arbete anser vi att det är en 

kritisk framgångsfaktor. 

 

5.2.9 Diskussion i styrelsen 

 

Med hjälp av utvärdering kan styrelsen enligt Kiel och Nicholson (2005) uppmärksamma 

problem i bolagsstyrningen och därmed tillföra ett värde till organisationen. De styrelser som 

hittat utvärderingsprocesser som fungerar har erhållit fördelar i form av förbättrat ledarskap, 

förbättrat samspel, bättre uppdelning av roller och ansvar, bättre beslutsfattande samt 

effektivare styrelsearbete. Utvärderingar som i detta fall kan enligt Minichilli, Gabrielsson 

och Huse (2007) vara till för att bolaget ska kunna följa lagar eller koder för bolagsstyrning 

men kan också tillkomma om det finns en strävan om att nå en förbättrad effektivitet. 

 

Båda konsultfirmorna uppger att resultatet av styrelseutvärderingen presenteras för styrelsen 

eller styrelses ordförande och de då går igenom rekommendationer. Ordet styrelseutvärdering 

anser konsulterna Berglund och Lundstedt är felaktig och menar istället att det handlar om 
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både styrelseutvärdering men också som en styrelseutveckling. Möjligheten finns enligt 

konsulterna att styrelseutvecklingen kan medföra en förbättrad styrelse samt ett bättre 

styrelsearbete.  

 

Samtliga styrelseordföranden sammanställer utvärderingen och går igenom resultatet med 

styrelsen. Styrelseordförandena Illstam, Stilström och Blom menar att kvalitativa intervjuer är 

bra då de skapar en dialog. Kjell redovisar svaren och kommentarerna från sin kvantitativa 

utvärdering för styrelsen vilket leder till en diskussion om konsekvenser för påverkan och 

förändring av styrelsearbetet. Även Blom tar upp att återkopplingen till styrelsen bidrar till 

arbetet med förändring i styrelsearbetet. Ilstam berättar också att uppföljningen till styrelsen 

har till syfte att förbättra styrelsearbetet. Selin påpekar att det efter utvärdering kan 

förekomma möten för att diskutera resultatet men att det vanligaste är att styrelsen har en 

löpande diskussion. Selin tar exempelvis upp att det är en pågående diskussion av vilka som 

ska ingå i styrelsen. Samtidigt beskriver Örås att styrelseutvärderingarna används till att på ett 

möte återkoppla det som har framkommit. Kjell anser att det viktiga med utvärderingen är att 

den leder till en diskussion om vad som är bra och dåligt så att styrelsen kan förändra 

styrelsearbetet. Blom och Elving är inne på samma sak och menar att utvärderingarna skapar 

en bra dialog där Blom även tar upp att utvärderingen medför en självrannsakan som annars 

inte skulle skett. Den här uppföljningen till styrelsen som bolagen har berättar Ilstam bero på 

att syftet av styrelseutvärderingen är att förbättra styrelsearbetet. Vad som behövs för bolagets 

framtida utveckling anger styrelseordförande Ilstam att valberedningen tar fram genom att 

använda styrelseutvärderingen till grund för förändringar av styrelsens sammansättning. 

 

Diskussionen är en del av användningsperspektivet i analysmodellen 

eftersom det är vad resultatet av utvärderingen används till. Samtliga 

respondenter är överens om att styrelseutvärderingen har en 

påverkan på styrelsearbetet som utvecklas till det bättre. Selin och 

Pihl uppger speciellt att styrelsearbetet påverkas av att det dåliga 

kommer fram. Huvudsyftet med utvärderingen är uppenbarligen att 

förbättra styrelsearbetet och respondenterna anser att det sker genom en diskussion inom 

styrelsen som leder till ett förbättringsarbete. Det bör då vara styrelsemöten där styrelsen 

diskuterar utvärderingens resultat. Ett annat syfte med utvärderingen verkar vara att även 

valberedningen diskuterar resultatet för att förbättra styrelsens sammansättning. Vi anser 

därför att diskussionen är en kritisk framgångsfaktor för att förbättra styrelsens arbete. 
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6. De kritiska framgångsfaktorerna 

 

etta kapitel beskriver de bidrag och slutsatser vi kommit fram till genom att analysera 

de empiriska materialet vi genererat från våra respondenter. Slutsatserna är ett antal 

kritiska framgångsfaktorer som utgör svaret på vår forskningsfråga. 

 

6.1 De sju faktorerna 

 

 

 

Figur 6:1 Kritiska framgångsfaktorer för utvärdering i svenska börsnoterade bolag 
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Som svar på vår forskningsfråga ”Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna vid 

styrelseutvärdering i svenska börsnoterade aktiebolag?” identifierade vi sju olika kritiska 

framgångsfaktorer.  

 

”Oberoendet är egentligen trovärdighet. Utvärderingen får högre trovärdighet då 

utvärderaren är neutral och utan agenda.”  

Staffan Sandström, 2012-04-13 

 

Den första kritiska framgångsfaktorn är oberoendet. Eftersom många styrelser genomför 

självutvärdering kan det skada trovärdigheten i utvärderingen om dom inte presenterar 

åtgärder för hur detta hanterats. Exempel på detta kan vara att ta in konsulter alternativt att 

öka transparensen genom att redovisa hur utvärderingen gått till för valberedningen eller i 

bolagsstyrningsrapporten. 

 

”Det är ofta ordföranden som driver det här i bolaget och får då input från lite olika håll. 

Dels egen erfarenhet men också från andra styrelsemedlemmars erfarenheter och så växer 

det fram en utvärdering som man tycker passar i det bolaget”  

Lennart Pihl, 2012-04-17 

 

Den andra kritiska framgångsfaktorn är utvärderarens kunskap som är av stor betydelse för 

om utvärderingen blir bra eller inte. Här rör det sig om kunskap av att utvärdera en styrelse, 

presentera och använda resultatet av utvärderingen samt kunskap om den specifika styrelsen 

och bolaget. Detta anser vi är en övergripande faktor som kan uppnås genom inläsning, 

erfarenhet och samarbete med de i styrelsen som besitter den kunskap som kan behövas som 

input i utvärderingen. 

 

Den tredje kritiska framgångsfaktorn är att styrelseutvärderingen ska vara så bred som 

möjligt och ta upp alla områden  som påverkar styrelsens arbete. Detta för att få med 

styrelsearbetet från alla synsätt, från den formella strukturen och arbetssättet till de informella 

mjuka värdena som öppenhet och ledamöternas relationer till varandra. Den här faktorn är 

något som många respondenter tycker är viktig och vi tror detta uppnås genom bland annat 

erfarenhet från styrelsearbete. 
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”Vissa är tuffa och säger att uppriktigheten är en själklarhet och de som inte är uppriktiga 

har inget i styrelsen att göra. Men det är en förenkling av verkligheten.”  

Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt, 2012-04-12 

 

Den fjärde kritiska framgångsfaktorn är uppriktigheten då styrelseledamöterna svarar på 

enkäterna eller intervjufrågorna. Vissa respondenter ser det som en självklarhet att 

ledamöterna ska kunna berätta vad som har fungerat sämre men generellt ger respondenterna 

indikationer på att det kan vara ett problem, framför allt när det gäller kritik mot styrelsens 

ordförande då denne genomför utvärderingen. Det här tror vi kan uppnås genom att till 

exempel informera ledamöterna om hur viktigt det är med uppriktiga svar och att de inte 

kommer att hängas ut beroende på vad de svarar. 

 

”Det är bättre att försöka kapsla in vad som är problemet och gå djupare i det om man nu 

har ett problem. Vad det är styrelsen behöver förbättra eller förändra och jobba med den 

frågan snarare än att få någon slags genomsnittsbetyg på hur styrelsen funkar.”  

Lennart Pihl, 2012-04-17 

 

Den femte kritiska framgångsfaktorn är att de kvalitativa intervjuerna verkligen ska komma 

att gräva på djupet inom de olika områdena. För att uppnå detta tror vi det behövs en 

tillräcklig kunskap om styrelsens arbete samt en metod så att utvärderingen kan fånga in vad 

som fungerar sämre i styrelsen. 

 

Den sjätte kritiska framgångsfaktorn är att resultatet från de kvantitativa utvärderingarna ska 

kunna jämföras mellan bolag och över tid för att resultatet ska bidra till en förbättring i 

styrelsearbetet. Detta för att kunna se en utveckling då inte enskilda resultat i sig inte ger 

någon större förståelse för styrelsens brister. I detta fall handlar det om att använda sig av en 

liknande kvantitativ utvärdering på ett liknande sätt från år till år. 

 

”Utvärderingen påverkar styrelsearbetet genom en diskussion kring vad det är som behöver 

förändras och förbättras. Det är det som leder till förändringen.”  

Stefan Elving, 2012-04-25 

 

Den sjunde kritiska framgångsfaktorn är att styrelseutvärderingen skapar diskussion efter att 

resultatet har presenterats. Detta för att styrelsearbetet ska förbättras vilket kan ses som själva 
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huvudsyftet med att styrelseutvärderingarna genomförs över huvud taget. Diskussionen tror vi 

kan skapas genom att presentera utvärderingens resultat för styrelsen på ett konstruktivt sätt 

och avsätta tid för att arbeta med de brister som framkommit under utvärderingen. 

 

6.2 Vårt bidrag 

 

Våra analyser bygger på ett bra empiriskt underlag då vi har inhämtat data från så pass många 

styrelseordföranden i svenska börsnoterade bolag och styrkt detta med att inkludera data från 

styrelseutvärderingskonsulter. Styrelseordförandena sitter i flera styrelser och våra 

utvärderingskonsulter har erfarenhet från utvärdering i många styrelser. På grund av detta tror 

vi att vårt bidrag kan generaliseras i större grad än till de bolag vi har varit i kontakt med. 

 

Studiens styrka är att den starkt framhäver vad som utgör en bra styrelseutvärdering i svenska 

börsnoterade bolag utifrån respondenterna och bör därför kunna användas av svenska 

börsnoterade bolag i större utsträckning än den befintliga teorin. Vårt bidrag bör därför kunna 

användas som utgångspunkt av både styrelseordföranden och utvärderingskonsulter för att 

förbättra utvärderingsprocessen. 

 

Vi anser att vårt bidrag även kommer att kunna ge övergripande kunskap inom utvärdering för 

inte bara styrelseutvärdering i svenska börsnoterade bolag i stort utan även i utvärderingar av 

andra ledningsprocesser. Dessa framgångsfaktorer borde även kunna vara användbara i till 

exempel utvärdering av styrelsen i föreningar. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

I analysen kom vi fram till att vissa faktorer kan motverka varandra så som att utvärderingen 

ska vara så bred som möjligt och samtidigt gå på djupet. Valet av utvärdering kan även i vissa 

fall påverkas av de resurser bolag vill lägga ner så som pengar eller avsatt tid på bekostnad av 

det vanliga styrelsearbetet. Det kan leda till att en prioritering måste göras mellan 

utvärderingens framgångsfaktorer eller mellan utvärderingens nytta och styrelsearbetets nytta.  

Det vi vill rekommendera till fortsatt forskning är att utveckla vilka konflikter samt faktorer 

som motverkar en effektiv styrelseutvärdering i svenska börsnoterade bolag.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide Konsulter 

 

Styrelseutvärdering 

 

Hur har ni utformat era utvärderingar? Förändring över tid? 

 

Vem eller vilka har utformat utvärderingen? 

 

Hur går utvärderingen till? 

 

Vilka delar och områden behandlas vid utvärderingen? 

 

Har styrelseutvärderingen medfört förändring i styrelsearbetet? Vilka förändringar och hur? 

 

Påverkas utvärderingen beroende på kontext? 

 

Hur används resultatet av utvärderingen? Varför? 

 

Hur involverade är ni under hela processen? Vilken roll har ni? 

 

Är styrelseledamöter tillmötesgående vid utvärderingen? Hur hanterar ni detta? 

 

Hur anpassar ni utvärderingen till enskilda bolag? 

 

Använder ni enkäter eller intervjuer? 

 

Personliga frågor 

 

Vilka delar anser du är viktigast för att få till en effektiv styrelseutvärdering? 

 

Vad anser du att en styrelseutvärdering medför för den berörda styrelsen? 

 

Varför anser du att det behövs en utvärdering av styrelser? 

 

Är den utvärdering som används i dag tillräcklig? 

 

Vad anser du kan förbättras på det här området? 

 

Hur märker du att svaren från styrelseledamöterna är uppriktiga? 

 

Anser du att rekommendationerna i koden angående styrelseutvärdering behöver förändras? 

 

Har du något ytterligare du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Styrelseordföranden 

 

Styrelseutvärdering 

 

Hur har ni utformat era utvärderingar? Förändring över tid? 

 

Vem eller vilka har utformat utvärderingen? 

 

Hur går utvärderingen till? 

 

Vem genomför utvärderingen? 

 

Vilka delar och områden behandlas vid utvärderingen? 

 

Har styrelseutvärderingen medfört förändring i styrelsearbetet? Vilka förändringar och hur? 

 

Påverkas utvärderingen beroende på kontext? 

 

Hur används resultatet av utvärderingen? Varför? 

 

Använder ni enkäter eller intervjuer? 

 

Personliga frågor 

 

Vilka delar anser du är viktigast för att få till en effektiv styrelseutvärdering? 

 

Vad anser du att en styrelseutvärdering medför för er styrelse? 

 

Varför anser du att det behövs en utvärdering av styrelser? 

 

Är den utvärdering som används i dag tillräcklig? 

 

Vad anser du kan förbättras på det här området? 

 

Hur märker du att svaren från styrelseledamöterna är uppriktiga? 

 

Anser du att rekommendationerna i koden angående styrelseutvärdering behöver förändras? 

 

Har du något ytterligare du vill tillägga? 
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