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Ska Styrelseordförande Leder eller Styra? 
 
Styrelse, bolagsstyrning, från ägarlett till ägarstyrt och så vidare. Styrning är det ord 
som verkligen präglar svenska styrelser. Men är det verkligen styrning som en styrelse 
ska hålla på med? Styrning som i Sverige anses vara negativt. Och som forskare inom 
akademin har fördömt i förmån för ledarskap. Så ska en styrelse styra? Och plötsligt 
därefter ska VD leda? Bör inte ledarskapet börja ifrån toppen? Ska inte 
styrelseordförande leda? Leda bolaget strategiskt? Och VD leda taktiskt som operativt? 

Vad är Styrning? & Vad är Ledarskap? 
Styrning bygger på absolut makt. Absolut makt till de styrande som ger order. Order som är 
tvingande handlingar med strikt förväntan på lydnad. Och om lydnad ej fullföljs förväntas 
åtgärder om straff. En metod som skapar obehag, irritation och ilska för den som blir styrd. 
Och en metod som splittrar relationen och skapar konflikter mellan de som styr och de styrda. 
 
Ledarskap å andra sidan är motsatsen till styrning. Inom ledarskap ligger fokus framåt. 
Framåt mot framtiden. Mot ett mål och för ett syfte. Sedan handlar ledarskap också om att 
föra sig själv och alla andra mot målet och syftet. Detta bidrar till att skapa energi, glädje och 
handlingskraft. Och stärker relationerna och ökar samarbetet mellan ledaren och följarna. 

En styrelseordförande som Styr & Leder 
En styrelse där styrelseordförande styr präglas oftast av kontroll av VD. Vad har VD 
åstadkommit sedan det förra mötet? Detta kan leda till att styrelsen går in i detaljfrågor. 
Detaljfrågor som i värsta fall kan leda till idéer och beslut som kör över VD:n i dess 
ansvarsområde. Detta kan dränera VD:n och fullständigt sänka dennes prestationsförmåga. 
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En styrelseordförande som leder försöker så fort som möjligt få en helhetsbild över läget i 
företaget och lägger inga värderingar i det som har gjorts. Denna person fokuserar mer på hur 
målet kan uppnås. Vilka risker, hot och möjligheter finns? Och hur detta kan hanteras. Han 
eller hon stöttar VD:n. Och skapar så bra förutsättningar som möjligt för VD:n att prestera. 

Summering 
I denna artikel har jag avsiktligt utgått ifrån strikt styrning och ledarskap. Detta för att visa på 
de tydliga skillnaderna i sättet att agera som styrelseordförande och vilka konsekvenser det 
kan få. I styrelser precis som i alla organisationer i Sverige förekommer det både ledarskap 
och styrning. Men vi bör fokusera mer på ledarskap än styrning. Och detta gäller även i 
styrelserummet. För här sätts förutsättningarna till VD och hela bolaget att kunna verka och 
prestera. För framgång, lycka och välstånd. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


