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StyrelseSpegeln

STYRELSESPEGELN
En spegel om att utveckla styrelsearbetet

Företag i hela västvärlden möter nya krav från myndigheter, ägare 
och allmänhet på att utveckla den yttersta ledningen (corporate 
governance) av företagen. Det gäller krav på ökad öppenhet och på 
respekt för etiska normer. Men det finns gränser för hur mycket 
styrelse- och ledningsarbetet kan utvecklas genom krav och ålägg-
anden utifrån.

Styrelser vet vad de bör vara: en källa till ifrågasättande och 
utmaningar för ledningen, som tillför värden utan att  lägga näsan i 
blöt samt stödja VD utan att hen blir allsmäktig. En styrelse kan 
bara klara detta om den är ett väl fungerande team, som är tydligt 
fokuserat på ett otvetydigt mål. Sådana styrelser utvecklas inte av 
sig själva, de måste byggas upp med medvetna insatser.

David A Nadler beskriver en agenda för sådan utveckling i 
Buildning Better Boards HBR May 04.

Nadler menar att det är  viktigt att styrelsen utvärderar sitt eget arbete med jämna mellanrum och
använder resultaten från dessa analyser som underlag för att genomföra utvecklingsinsatser. Ett första
steg i denna process är att styrelsens ledamöter och VD gemensamt bestämmer vilken av följande
modeller som för närvarande är bäst lämpad för företaget:

• Den passiva styrelsen är följsam till VDs önskemål och stödjer den politik som VD driver
• Den bekräftande styrelsen säkerställer för ägarna att VD sköter sitt pastorat til belåtenhet
• Den engagerade styrelsen tillhandahåller aktivt insikter, råd och stöd till verkställande ledningen
• Den intervenerande styrelsen är starkt involverad i beslut som gäller nyckelfrågor
• Den operativa styrelsen tar beslut som ledningen genomför, kompletterar luckor i ledningen

Därefter ska styrelse och VD bestämma vilka områden i verksamheten som styrelsen ska prioritera och
anslå tillräckligt mycket tid och resurser för att hantera frågor inom dessa områden.

Sedan bör man klargöra varje enskild styrelseledamots särskilda kapacitet för företaget så att man
gemensamt kan ta tillvara styrelsens hela kompetens och säkerställa att styrelsen besitter de egenskaper
som verksamheten behöver. Ledamöterna bör ha ett större inflytande över styrelsemötenas agendor än
som är vanligt idag och själva ta ansvar för att de får erforderlig information, presenterad på ett
överskådligt sätt i rätt tid. Slutligen behöver styrelsen utveckla en dialogkultur som kännetecknas av
öppenhet och stor frihet att granska och ifrågasätta varandras uppfattningar.

I artikeln ger Nadler exempel på flera olika metoder för styrelsens ”self-assessment”. StyrelseSpegeln
är en svensk översättning av en av dessa metoder. Den ställer frågan om graden av styrelsens aktuella
engagemang på en femgradig skala för 32 frågor inom nio olika områden mot hur stort engagemanget
borde vara med hänsyn till verksamhetens aktuella tillstånd.

Gör så här
Gå först igenom frågorna, stryk dem som inte är relevanta och komplettera med dem som saknas med
hänsyn till just ert företag. Låt därefter varje ledamot i styrelsen besvara spegeln och ställ samman
resultatet. Använd sedan denna gemensamma rapport som underlag för en dialog i styrelsen. Dialogen
ska mynna ut i ett gemensamt åtagande vad gäller förbättringsinsatser.
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Styrelsens nuvarande 
engagemang Önskvärt engagemang

1= styrelsen är ganska oengagerad
5= styrelsen är mycket engagerad
i frågor som gäller: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Strategisk inriktning

2 Strategisk planering

3 Strategiimplementering (deployment)

4 Betydande investeringar

5
Uppköp och avyttring av verksamheter 
(M&A)

6 Forskning och utveckling

7 Tillverkning

8 Marknadsföring

9 IT

10 Ledarskapsutveckling

11 Chefernas kompensationssysstem (exkl VD)

12 Humankapitalet

13 Organisationsstruktur

14 Företagskultur

15 Finansieringsstrategi

16 Kapitalstruktur

17 Likviditetsstrategi

18 Utdelningspolitik

19 Ekonomiska rapportering
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Styrelsens nuvarande 
engagemang Önskvärt engagemang

1= styrelsen är ganska oengagerad
5= styrelsen är mycket engagerad
i frågor som gäller: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20
Riskbedömning vid satsning på ny 
verksamhet

21
Etiska krav och granskning av hur verksam- 
heten följer dem

22 Revision och granskning av verksamheten

23 Varumärket – positionerig och politik

24 Relationer till aktieägarna

25 Lagstiftning och regleringar

26 Relationer till andra intressenter

27 Bedömning av VD:s insatser

28 VD:s kompensationssystem

29 Frågan och VDs efterträdare/ersättare

30 Effektiviteten i styrelsens arbete

31 Val av styrelseledamöter

32 Bedömning av enskilda styrelseledamöter

33 Andra angelägna frågor (specificera)
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Din bedömning av styrelsens nuvarande och 
önskvärda engagemang i verksamheten Nuvarande Önskvärt Skillnad

Strategi 

Skillnad 1 2 3

Strategiska åtgärder

Skillnad 4 5

Den operativa verksamheten 

Skillnad 6 7 8 9

Personal och organisation

Skillnad 10 11 12 13 14

Finansiella frågor 

Skillnad 15 16 17 18 19

Riskhantering

Skillnad 20 21 22

Externa relationer

Skillnad 23 24 25 26

VDs insatser 

27 28 29

Styrelsens insatser 

30 31 32

Övrigt
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