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Jag upphör inte att vara nyfiken på 
styrelsearbetet och hur vi fattar beslut. Rätt 
utbildning, många år av erfarenhet och ett 
tydligt fokus på uppdrag och mandat ger oss 
viss trygghet i styrelserummet, men det vore 
oansvarigt att inte ställa sig frågan: har vi, 
som grupp, levererat på absolut högsta nivå?

Ett av de viktigaste verktygen vi har till 
förfogande är styrelseutvärderingen. Den 
ger en värdefull möjlighet att, en gång 
per år, ställa frågor - ibland utmanande - 
om hur styrelsen presterar. Har gruppen 
rätt kompetens, attityd och förmåga att 
framgångsrikt föra organisationen in i 
framtiden?

I denna e-bok hittar du tips och vägledning, 
som mina kollegor och jag har sammanställt 
om styrelseutvärdering. Jag hoppas du 
tycker den är informativ, inspirerande och 
tankeväckande. Styrelseinstitutets metod 
bygger, dels på vår samlade erfarenhet, 
dels på vår licensiering och samarbete med 
Tavistock Institute i London. 

Du är välkommen att kontakta mig på 
eva.gianko@styrelseinstitutet.se om du har 
kommentarer eller frågor kring denna e-bok, 
eller om du vill boka ett möte och diskutera 
hur vi kan vara ett specialiststöd i ditt arbete – 
inte minst vid nästa styrelseutvärdering.

Trevlig läsning!

VI DELAR MED OSS 
AV VÅR KUNSKAP

mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=
mailto:eva.gianko%40styrelseinstitutet.se?subject=


4 www.styrelseinstitutet.se 5

Styrelsen är företagets/organisationens högsta vägledare. Dess 
arbete påverkar utfall, styr mot framtiden och påverkar normer 
och beteenden i hela organisationen.

Styrelseutvärderingen erbjuder möjligheten att undersöka dess 
arbete bakåt och resonera om utvecklingen framåt. 

Styrelseutvärderingen är en grund för styrelsens egen utveckling 
och ägarnas/valberedningens arbete.

ALLT BÖRJAR PÅ TOPPEN

FÖR ATT BLI BÄTTRE!

DET EGENTLIGA SKÄLET 
TILL ATT GENOMFÖRA EN 
STYRELSEUTVÄRDERING

STYRELSEINSTITUTET

Den Svenska Koden för Bolagsstyrning och interna bolagsstyrningskoder 
i många bolag och organisationer förordar en årlig styrelseutvärdering. 

STYRELSEUTVÄRDERING?
VARFÖR
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Styrelsearbete handlar 
inte bara om lagar, regler 
och formalia. Det handlar 
i lika hög grad om hur 
styrelsemedlemmarna 
arbetar med varandra 
och tillsammans. 

Bra struktur är en förutsättning och en 
nödvändighet. En Styrelseutvärderingen 
bör dock ge mer än svaret på hur 
styrelsens arbete är strukturerat. Med mer 
menar vi att även belysa hur styrelsen 
hanterar det sociala system den faktiskt 
är. Det är det som särskiljer riktigt bra 
styrelsearbete från mindre bra/dåligt. 

HJ
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STYRELSEN SOM 
SOCIALT SYSTEM

STYRELSEINSTITUTET

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att 
bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt 
och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos 
lagstiftare och i samhället för att bolagen agerar 
hållbart och ansvarsfullt är avgörande för bolagens 
frihet att förverkliga sina strategier för att skapa 
värde. Förtroendet hos befintliga och potentiella 
investerare för att så sker är avgörande för deras 
intresse av att investera i bolagen. Härigenom 
tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess 
försörjning av riskkapital och kompetens.

Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning 
(“Koden”) är att stärka förtroendet för de 
svenska börsbolagen genom att främja en positiv 
utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. 
Koden kompletterar lagstiftning och andra regler 
genom att ange en norm för god bolagsstyrning 
på en högre ambitionsnivå.

SVENSK KOD FÖR 
BOLAGSSTYRNING

I många länder, inklusive 
Sverige, kompletteras 
lagstiftningen med olika 
former av regler och 
riktlinjer för bolagsstyrning. 
Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning är 
huvudman för den svenska 
bolagsstyrningskoden. 

mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=
mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=


Syftet med styrelesutvärdering är att säkerställa att gruppen 
har rätt kompetens, attityd och förmåga att föra organisationen 
in i framtiden. Allt för ofta väljs dock den enklaste vägen – 
med både finansiella och samhällsekonomiska följder.
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1

SYFTET MED EN 
STYRELSEUTVÄRDERING

Kartlägga 
utvecklingspotentialen

Utveckla 
effektiviteten

Identifiera eventuella 
varningssignaler

Underlag för ägarnas/
valberedningens arbete

2

4

STYRELSEINSTITUTET

3
Den kvantitativa metoden bygger på enkätsvar, där olika 
påståenden värderas på en skala från 1 till 5. Den kan ses som en 
temperaturmätare på statusen i styrelsen. 

Den kvalitativa metoden genomförs med personliga intervjuer av 
en representant från Styrelseinstitutet med kunskap i intervjuteknik 
och vetenskaplig metodik i analys, tolkning och sammanställning. 

KVANTITATIV
DATA

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

STYRELSEINSTITUTET

- TVÅ OLIKA METODER - 

KVALITATIV
DATA

RESULTAT

mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=


Ger möjlighet 
till ett långsiktigt 

perspektiv på 
styrelsearbetet
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Visuell analys 
och presentation

Lätt att jämföra 
mellan åren

Enkel, snabb 
och billig

Vanligast, välkänt 
av många

KVANTITATIV METOD

FÖRDELAR

NACKDELAR

Formen tar över 
substansen

Formalistisk och 
deskriptiv

Viktiga 
varningssignaler 

svårare att upptäcka

Risk att svaren 
inte återspeglar 

verkligheten

Belyser maktutövande, 
motivationsfaktorer, 

stagnation och 
möjligheter

Kompletterar med 
kunskap om dynamik, 

relationer och 
interaktion

Identifierar “blinda” 
fläckar och synliggör 
det som finns under 

ytan

Ger varje enskild 
ledamot möjlighet 
att reflektera och 

resonera

KVALITATIV METOD

FÖRDELAR

NACKDELAR

Kräver större 
engagemang

Kräver mer tid Större investering
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De flesta utvärderingarna har så här långt koncentrerats på frågan om 
styrelseeffektivitet. Med det avses styrelsens storlek, sammansättning, 
formalia m.m. Detta är frågor eller parametrar som är lätta att definiera 
och är dessutom mätbara. 

Dessa frågor är viktiga och ska undersökas. För att erhålla mervärde och 
ytterligare innehåll från en styrelseutvärdering och därmed också bättre 
underlag för förbättringsåtgärder, bör större fokus läggas på de frågor 
som brukar kallas ”de mjuka frågorna”. De är oftast de svåra frågorna som 
bl a berör styrelsekulturen, beteenden, samspel, relationer och dynamik. 

VAL AV METOD
SAMMANFATTNING

bör beslut tas om:

1

INFÖR EN STYRELSEUTVÄRDERING 

Vem som kommer att 
utföra utvärderingen.

Innehållet i utvärderingen.

Val av metod och 
beskrivning av processen.

Information och återkoppling 
till deltagarna.

2

4

STYRELSEINSTITUTET

3
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Analysarbete och 
presentation 

Teoretisk grund för 
respektive metod

Praktisk erfarenhet 
av styrelsearbete

VID VAL AV UTFÖRARE
KRAVEN SOM BÖR STÄLLAS

STYRELSEINSTITUTET

Rätt utförd 
styrelseutvärdering 

är en utmärkt metod 
för att framtidssäkra 

styrelsearbetet. 

KOM IHÅG!

Den genererar 
underlag till givande 

utvecklingsdiskussioner.

Styrelsen får ett 
konkret verktyg att 
arbeta med för sin 
egen utveckling. 

Möjliggör att 
styrelsearbetet blir 
mer sammanhållet 

och framtidsinriktat.

STYRELSEINSTITUTET
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Vi på Styrelseinstitutet erbjuder 
även VD-utvärdering! Läs mer 
om tjänsten på vår hemsida. 
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VÅRA REKOMMENDATIONER

Styrelseutvärderingen bör vara en 
del i företagets/organisationens 

Governance/Bolagsstyrningsmodell 

Den kvantitativa metoden kan användas 
en gång per år och den kvalitativa 

vartannat eller vart tredje år beroende 
på organisation - och oavsett metod 

bör en extern utförare anlitas

Avsett gärna generöst med tid 
för diskussion i samband med 

presentationen av styrelseutvärdering

Facilitator vid diskussionen om 
styrelseutvärderingen bör vara den 

externa utföraren

VD bör ej ingå i styrelseutvärderingen Besluta om separat VD-utvärdering 

Ordförande som skickar 
utvärderingsenkäten till 
ledamöterna och ännu 
värre ordföranden som 
mottar enkätsvaren och 

sammanställer. Hur hållbart 
är ett sådant förfarande? 

Vilken sanning vill man föra 
fram? Hur bra är det för 

styrelseordföranden?

VÅRA “NO-NOS”

Att den efterföljande 
gemensamma diskussionen 
ges för kort tid, genomförs 
inom styrelsen själv utan 
extern facilitator och att 

implementeringsplanen för 
förbättringar inte definieras.

Att utvärderingen enbart 
syftar till ”att få det gjort” 
eller blir ett mått på hur 
arbetat har skett utifrån 
ett historiskt perspektiv, 

utan att ta hänsyn till 
organisationens behov 
framåt avseende bland 

annat arbetssätt och 
kompetens. 

STYRELSEINSTITUTET

Delegera ärendet till 
någon styrelseledamot, 

protokollförare m.m. 
som tar fram egna 

hemmasnickrade enkäter 
och/eller intervjumallar.
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…och vilka kan göra det 
bättre än vi:   
  

• som arbetar i styrelser 
och vet hur det är i 
praktiken?

• som har all nödvändig 
teoretisk kunskap? 

Viktiga grundstenar i Styrelseinstitutets 
metod och arbetssätt: 

• vår samlade erfarenhet och 
samarbete med samt licensiering från 
Tavistock Institute i London (TIHR). 

• vår förmåga att kunna ställa rätt frågor 
till just er styrelse, kombinerat med 
vår kunskap att tolka de svar som ges, 
säkerställer utvärderingens kvalitet.

HJ
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VÅR METOD

VÅRT ARBETSSÄTT

OM EN STYRELSEUTVÄRDERING SKA 
GÖRAS VARFÖR INTE GÖRA DET BRA?

STYRELSEINSTITUTET
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Ni får en kompetent 
utförare och 

samtalspart under 
hela processen

Ni får fördjupad 
kunskap snarare än 

standardsvar 

Ni får svar på de 
frågor som är 

relevanta för er

UTVÄRDERINGSMETODER 
MEDFÖR RESULTAT

STYRELSEINSTITUTETS

STYRELSEINSTITUTET

Kontakta VD, Eva Gianko, 070-746 00 20 
eller eva.gianko@styrelseinstitutet.se,

för en förutsättningslös diskussion.  

Boka in ett möte för att se 
hur vi kan hjälpa dig och 

ditt företag. Vi är experter 
på bolagsstyrningsfrågor, 

våra seniora partners 
stödjer företag och 

organisationer i ägar-, 
styrelse- och VD-frågor. 

VILL DU VETA MER? 
KONTAKTA OSS!

mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=
mailto:www.styrelseinstitutet.se?subject=
mailto:eva.gianko@styrelseinstitutet.se


Styrelseinstitutet är en nationell organisation med erfarna 
personer som yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor. Vi 
hjälper företag och organisationer med utveckling, tillväxt 
och lönsamhet genom aktivt styrelsearbete.

Med oss får du en professionell samtalspart som har 
erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning och 
som är en del av den styrka det ger att vara en partner i 
Styrelseinstitutet. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet 
för din organisations bästa. Det är vår profession!

Styrelseinstitutet Skandinavien AB © 2020
Riddargatan 12B

114 35 Stockholm
www.styrelseinstitutet.se
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