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1 Inledning 

 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen. Bakgrunden efterföljs av 

syftet med studien. Vidare presenteras de avgränsningar som gjorts och målgruppen för 

studien. Slutligen förmedlas en disposition över studien. Detta kapitel ämnar underlätta 

läsarens förståelse för det fortsatta arbetet.  
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1.1 Bakgrund 
Bolagsstyrning inbegriper både ägande och företagsstyrning1 och handlar mer 

specifikt om hur olika företag kan styras effektivt2. En undersökning utförd av 

Mckinsey och Company i samarbete med Institutional Investor Inc., visade att 

investerare med en tillväxtstrategi inte lägger särskilt stor vikt vid 

bolagsstyrning, medan investerare som valt en mer långsiktig strategi där de 

investerar i stabilare företag är villiga att betala för god bolagsstyrning. God 

bolagsstyrning kan med andra ord ligga till grund för investerares beslut, 

attrahera vissa typer av investerare, samt påverka aktiernas värde.3 

 

Det finns ett antal anledningar till varför bolagsstyrning är viktigt. Enligt 

Mallin är bolagsstyrningen inte bara en förutsättning för välskötta företag, 

utan den ser även till att företagen fungerar så effektivt som möjligt. Några 

viktiga aspekter på bolagsstyrning som Mallin nämner är att bolagsstyrning: 

• hjälper till att säkerställa att ett passande kontrollsystem finns på plats 

inom företaget. 

• ser till att inte en enskild individ har för mycket makt. 

• berör förhållandet mellan bolagets ledning, styrelse, aktieägare och 

andra intressenter. 

• syftar till att företaget styrs i enlighet med aktieägares och intressenters 

intressen.  

• ämnar både uppmuntra transparens och att ansvar kan utkrävas, vilket 

är något som investerare eftersträvar alltmer både när det handlar om 

bolagsledningens agerande och företagets prestation.4  

 

                                           
1 Tson Söderström, et al (2003). 
2 SOU 2000:11. 
3 Agrawal, et al. (1996) i Korac-Kakabadse, et al. (2001).  
4 Mallin (2004) s.4. 
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Ett företags styrelse är ansvarig för att besluta om företagets mål och 

strategier samt hur dessa skall uppnås. Vidare är styrelsen ansvarig för att 

kontrollera och analysera såväl sina egna insatser som företagsledningens 

agerande.5 I en styrelse sammankopplas de olika styrelseledamöternas kunskap 

och styrelsen får därmed en unik kombination av kunskap. Denna unika 

kombination kan företaget ha stor nytta utav, det vill säga den kombinerade 

kunskapen kan skapa fördelar som företaget kan utnyttja.6 Hur styrelser är 

sammansatta beror enligt Ingley och van der Walt på i vilken kontext företaget 

befinner sig och vilka krav som därmed ställs på företaget7. Enligt 

Ekonomirådets rapport 2003 är svenska styrelser homogena med avseende 

bland annat på ledamöternas kön och ålder, då en typisk styrelseledamot är en 

man i femtioårsåldern. Vidare menar denna rapport att det över tiden har 

funnits en stark klusterbildning kring några centrala aktörer bland styrelser i 

Sverige samt att det funnits ett stabilt nätverk bland styrelser i Sverige sedan 

länge.8  

 

Studier som undersöker styrelseledamöters roller, hur sambandet ser ut 

emellan antalet styrelseledamöter och företagets resultat samt vad 

utomstående styrelseledamöter har för inverkan är vanliga, men företeelsen 

gemensamma styrelseledamöter, det vill säga att olika företag har samma styrelseledamot, 

har inte fått så mycket uppmärksamhet9. Detta trots att styrelsens 

sammansättning är ett mycket väldebatterat och aktuellt ämne i näringslivet10. 

Ifall gemensamma styrelseledamöter påverkar företags lönsamhet och i sådana 

fall om det påverkar lönsamheten positivt eller negativt har diskuterats 

                                           
5 Mallin (2004). 
6 Nicholson & Kiel (2004). 
7 Ingley & van der Walt (2003). 
8 Tson Söderström, et al (2003). 
9 Loderer & Peyer (2002). 
10 Amcoff (2004). 
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mycket. Resultaten av tidigare studier visar inte på något enhetligt svar, utan 

de har varit kontrasterande och motsägelsefulla.11 Genom detta har intresset 

väckts att göra en studie inom bolagsstyrning och mer specifikt inom området 

gemensamma styrelseledamöter, vilket har mynnat ut i syftet som presenteras 

nedan.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera förekomsten av gemensamma 

styrelseledamöter hos storföretag på Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien 

till att ge möjliga orsaker till att företag har gemensamma styrelseledamöter. 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till att enbart omfatta gemensamma styrelseledamöter 

hos företag som återfinns på listan ”mest omsatta” på Stockholmsbörsens A-

lista. Detta innebär att eventuella styrelseuppdrag som ledamöterna kan ha i 

företag utanför denna grupp inte kommer att beaktas. Vidare avgränsas 

studien till att endast inbegripa de förhållanden som rådde i enlighet med de 

aktuella företagens årsredovisningar för år 2003.  

 

Med styrelseledamot menas endast ordinarie styrelseledamöter, vilket medför 

att suppleanter och hedersordförande inte kommer att beaktas i denna studie.  

Vidare inkluderas inte heller arbetstagarrepresentanter.  

 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp för denna studie är ekonomstudenter, akademiker som bedriver 

forskning på detta område, aktieägare samt personer med kunskap inom 

bolagsstyrning och med intresse för dessa frågor. 

                                           
11 Haunschild & Beckman (1998) 
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1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel där bland annat studiens syfte och avgränsningar 

har klargjorts följer ett avsnitt där det redogörs för de metodmässiga val som 

gjorts i uppsatsen samt varför dessa val har gjorts. Detta avsnitt behandlar 

även eventuella brister i de metoder och det tillvägagångssätt som har valts. 

Därefter följer ett teorikapitel, referensramen, där de för studien relevanta 

teorierna presenteras. Härefter kommer en avdelning med en sammanställning 

av empirin. Detta leder vidare till analysen där empirin analyseras med hjälp av 

teorierna från referensramen, vilket avslutningsvis mynnar ut i en slutsats.     
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2 Metod 

 
Metodkapitlet är till för att läsaren ska få en bild av studiens vetenskapliga förhållningssätt 

och praktiska tillvägagångssätt. Valen som har gjorts under studiens gång kommer att 

redovisas och förklaras samtidigt som de valda metodernas nackdelar och fördelar 

diskuteras. Detta medför att metodkritiken behandlas kontinuerligt under kapitlet. 

Metodkapitlet åsyftar att ge läsaren förståelse för valt tillvägagångssätt, så att läsaren själv 

kan bilda sig en uppfattning kring studiens metod och resultat.  
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2.1 Vetenskaplig ansats 
Innan en studie inleds är det enligt Björklund och Paulsson viktigt att de 

grundläggande vetenskapliga antaganden studiens författare besitter klargörs, 

då dessa kan påverka hur studien genomförs och vilka slutsatser studien 

utmynnar i. Det vetenskapliga förhållningssättet ligger enligt dem till grund för 

vilken metod som väljs i studien. Det är därav viktigt att den vetenskapliga 

ansatsen för studien förmedlas.12 Det handlar här om att åskådliggöra tankar 

kring vad kunskap är och hur kunskap kan skapas.   

 

Två kontrasterande vetenskapliga ansatser är positivismen och hermeneutiken. 

Positivister tror enligt Kvale på en objektiv sanning och att sanningen erhålls 

genom att en metod oberoende av undersökningens kontext används. Vidare 

framhåller han att forskaren inte bör ha något inflytande på forskningen eller 

att inflytande i alla fall bör minimeras.13 Lundahl och Skärvad påvisar även 

detta och menar att en av huvudprinciperna för positivismen är att 

verkligheten är objektiv, det vill säga att det bara finns en verklighet 

oberoende av vem som studerar den. De konstaterar vidare att positivistisk 

vetenskap går ut på att avtäcka den sanna verkligheten, vilket medför att 

intressant forskning för positivister är sådant som kan iakttas och ställas i 

relation till verkligheten.14 Denna studie syftar till att beskriva och förklara 

förekomsten av gemensamma styrelseledamöter, det vill säga att avtäcka den 

verklighet som fanns 2003. Dock är denna verklighet inte den enda, utan 

förhållandet är beroende av både dess kontext och de val som vi som 

författare av studien har gjort. I likhet med Alvesson och Sköldberg anses att 

vad studien får för resultat är beroende av det valda perspektivet och därmed 

                                           
12 Björklund & Paulsson (2003). 
13 Kvale (1997). 
14 Lundahl & Skärvad (1999). 
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exempelvis vilket syfte och vilka teorier som har valts15. Vi ämnar inte visa på 

en lagbundenhet i denna studie, utan det handlar snarare om att förmedla en 

större förståelse för det valda undersökningsområdet. Alvesson och Sköldberg 

sammanfattar kritiken mot positivismen i att det finns någonting bakom den 

iakttagna verkligheten, som också är värt att studera16. Det är denna 

bakomliggande kunskap som studien avser att fånga genom att först visa på 

förekomsten av gemensamma styrelseledamöter och sedan ge möjliga 

förklaringar till denna förekomst. 

 

Studien vill således tolka och förstå, vilket leder till att den vetenskapliga 

ansatsen mer liknar den hermeneutiska. Hermeneutiken innebär enligt 

Lundahl och Skärvad att sociala förhållanden är tids- och rumsberoende. 

Vidare påvisar de att det undersökta förhållandet får betydelse genom tolkning 

och att förhållandet bara kan förstås genom att beaktande till dess kontext 

tas.17 Denna studies fokus ligger på att förstå delen utifrån dess helhet vid en 

viss tidpunkt och försöka åskådliggöra de bakomliggande orsakerna till varför 

det finns gemensamma styrelseledamöter, vilket medför att en hermeneutisk 

ansats finns i bakgrunden även om vissa idéer inom hermeneutiken inte är 

applicerbara. Detta gäller exempelvis försök att tolka andra människors 

upplevelser18. 

 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är den förståelse forskaren bär med sig in i studien i form av 

exempelvis erfarenheter, värderingar och kunskaper och enligt Gummesson 

                                           
15 Alvesson & Sköldberg (1994). 
16 Ibid. 
17 Lundahl & Skärvad (1999). 
18 Ibid. 
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styr denna förförståelse forskningen19. Samtidigt som förförståelsen styr 

forskningen är den enligt Gilje och Grimen en nödvändighet för att förståelse 

ska kunna äga rum. Det är förförståelse som gör att forskaren väljer att 

studera något förhållande utgående från vissa idéer som forskaren är 

intresserad av. Gilje och Grimen nämner vidare tre saker som är viktiga att 

tänka på gällande förförståelse och dess inverkan på tolkning och förståelse. 

För det första kan förförståelse vara implicit, det vill säga forskaren behöver 

inte vara medveten om sin förförståelse. För det andra är de olika delarna i 

forskarens förförståelse sammankopplade, vilket innebär att de exempelvis 

kan bygga på varandra eller stödja varandra utan att för den delen ha sitt 

ursprung i samma grundläggande premisser. För det tredje kan förförståelse 

förändras under processens gång, det vill säga den är reviderbar.20 

 

Den förförståelse som explicit bars med i denna studie består dels av 

företagsekonomiska studier vid Linköpings universitet samt studier vid 

universitet i Frankrike respektive Tyskland. Dessa studier har väckt ett intresse 

för bolagsstyrning och legat till grund för valet av perspektiv samt i viss 

utsträckning vilka teorier som har använts i uppsatsen. Intresset för 

bolagsstyrning har också uppstått till följd av de debatter som rört 

bolagsstyrning de senaste åren, bland annat debatten kring den svenska koden 

för bolagsstyrning21. Gällande ämnesområdet bolagsstyrning var kunskapen till 

en början begränsad, men genom hela processen har kunskap erhållits och 

den tidigare förförståelsen har därmed kontinuerligt reviderats. Då kunskapen 

inledningsvis var begränsad har en mångfald av litteratur studerats för att 

analytiskt ha en god grund att stå på. Även förståelsen för den svenska börsen 

och de svenska börsbolagen har från att varit begränsad blivit allt djupare i 

                                           
19 Gummesson i Gustavsson, (red) (2004). 
20 Gilje & Grimen (1992). 
21 SOU 2004:46 
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och med att de företag vars aktier är de mest omsatta på A-listan samt dessa 

företags styrelseledamöter studerats närmare. 

 

2.3 Förklaringsmetod 
”Empiri och teori är som ett dansande par som integrerar, håller i varandra, glider isär, 

rent av trampar varandra på tårna.”22 Empiri och teori kan förhålla sig olika till 

varandra beroende på de val forskaren gör och hur situationen ser ut. 

Alvesson och Sköldberg skiljer på induktiv och deduktiv förklaringsmodell 

genom att förklara att den induktiva utgår från flera enskilda fall och försöker 

hitta samband som är generellt giltiga, medan den deduktiva utgår från något 

generellt giltigt och med hjälp av det försöker förklara något specifikt fall23. 

Frågan är följaktligen ifall forskaren utgår ifrån empirin och skapar teori eller 

ifall forskaren utgår ifrån befintlig teori och utifrån den försöker förstå 

empirin. Första fasen i denna studies arbetsprocess var att kartlägga de 

befintliga teorierna på området gemensamma styrelseledamöter. Efter denna 

fas samlades empiri in. I de fall empirin visade på andra intressanta aspekter 

kompletterades de ursprungligt valda teorierna med andra teorier. Det handlar 

emellertid alltid om att försöka förklara empirin utgående från teorier, vilket 

tyder på en deduktiv förklaringsmetod.  

 

Den andra sökningsprocessen ledde dock i vissa fall till att ny empiri fick 

samlas in så att det fanns ett underlag till att förklara empirin utgående från 

teorin. Denna växelverkan av teori och empiri benämns av Alvesson och 

Sköldberg som abduktion. Denna förklaringsmetod har enligt dem en stor 

fördel gentemot de andra modellerna och det är att den försöker se de 

underliggande mönstren och att det därmed handlar om en annan sorts 

                                           
22 Gummesson i Gustavsson, (red.) (2004) s. 123. 
23 Alvesson & Sköldberg (1994). 
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förståelse24. Denna studie syftar till att förklara de bakomliggande orsakerna 

till gemensamma styrelseledamöter, vilket medför att det finns ett visst inslag 

av abduktion, men till störst del handlar det dock om en deduktiv 

förklaringsmetod. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
Denna studie består av ett tudelat syfte varav den ena delen är beskrivande 

medan den andra delen är förklarande. Björklund och Paulsson använder sig 

av begreppet explanativ studie då det handlar om en studie som både vill 

beskriva ett förhållande samt vill få en djupare förståelse för och förklara det25. 

Den beskrivande delen i denna studie är uppbyggd som en kartläggning av 

förekomsten av gemensamma styrelseledamöter och den förklarande delen 

tittar på möjliga orsaker till förekomsten. Vid val av metod brukar forskare 

skilja på kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Björklund och Paulsson är 

skillnaden mellan dessa att en kvantitativ studie behandlar information som 

kan mätas eller värderas medan en kvalitativ studie fokuserar på att fördjupa 

förståelsen för något förhållande eller ämne. Vidare påvisar de att det i 

grunden är studiens syfte som avgör valet av metod.26  

 

Att syftet är tudelat inverkar även på val av metod. Den inledande delen har 

fler kvantitativa drag speciellt i form av kategorisering och kodning, medan 

den andra delen är mer kvalitativ, då det här handlar om att uppnå en djupare 

förståelse för ett förhållande. Frågan är dock ifall det är viktigt att göra en 

distinktion mellan dessa metoder och ifall bara en metod kan väljas? Wigblad 

menar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning inte är så 

                                           
24 Alvesson & Sköldberg (1994). 
25 Björklund & Paulsson (2003). 
26 Ibid. 



Asplund & Fellman - Metod 

 12

stor och han förespråkar en blandning av metoder27. Likaså anser Jacobsen att 

en blandning av metoder är att föredra, då dessa kan komplettera varandra 

bra. Detta kallar han metodtriangulering.28 Syftet uppfylls med hjälp av båda 

metoder, men det handlar inte om en korrekt metodtriangulering. Det handlar 

snarare om att den kvantitativa delen ligger som bakgrundsmaterial till den 

kvalitativa delen, vilket Alvesson och Sköldberg nämner som ett möjligt 

tillvägagångssätt29. Både den kvantitativa och kvalitativa delen har genomförts 

genom dokumentstudier, vilket innebär att data som har samlats in av andra i 

andra syften används i denna studie. Detta kommer att diskuteras mer under 

2.5.2 Datainsamling. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att använda sig 

av intervjuer. Intervjuer kunde ha gett andra intressanta empiriska 

infallsvinklar, men problemet med vilka intervjuer som borde ha genomförts 

och hur access till dessa intervjupersoner skulle ha fåtts, anses emellertid ha 

kunnat vara stort. Dessutom valdes denna metod bort på grund av andra 

arbetsekonomiska skäl såsom tid.  

 

2.5 Arbetsmetod 
Denna studie består av en arbetsmetod i fyra steg, vilka i olika utsträckningar 

har integrerats med varandra. Dessa steg är: 

 

1. Välja vilken grupp som skall studeras och hur urvalet ska genomföras. 

 

2. Samla in data som anses relevant för studien och därmed även 

genomföra en källkritik. Kategoriseringen och kodningen sker även i 

denna fas. Gällande styrelseledamöter har ålder, kön och nationalitet 

beaktats och gällande företag har bransch, maktsfär, storlek, ifall 

                                           
27 Wigblad (1997). 
28 Jacobsen (2002). 
29 Alvesson & Sköldberg (1994). 
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företaget är internationellt eller nationellt samt om företaget är statligt 

eller privat beaktats.  

 

3. Kontrollera den information som har samlats in. Detta har exempelvis 

genomförts genom att styrelseledamöters personuppgifter i 

årsredovisningen har jämförts med eventuella uppgifter på företagets 

hemsida och även med eventuella uppgifter i andra årsredovisningar. 

Ett annat exempel på kvalitetssäkring är att en kontroll av personer 

som sitter med i flera styrelser har skett. Detta har genomförts genom 

en jämförelse av fotografier och genom att kontrollera att biografier 

överensstämmer.  

 

4. Den slutliga bearbetningen och analysen av det insamlade och 

sammanställda materialet.  

 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de fyra stegen som utgör studiens 

arbetsmetod.  

 

2.5.1  Urval 
Det viktigaste vid val av urval är enligt Patton att forskaren bestämmer sig för 

vad hon / han i slutet av studien vill kunna uttala sig om30. Denna studies 

urval är de 31 mest omsatta bolagen på A-listan den 8 november 200431. I 

detta fall är det följaktligen denna grupp vi vill kunna uttala oss om.  

 

På Stockholmsbörsen finns det två huvudlistor och dessa är A- och O-listan. 

Kraven är högre för företagen som befinner sig på A-listan32 och på den 

                                           
30 Patton (2002).  
31 Se bilaga 1. 
32 www.finansportalen.se/finanslexicona.htm. 2004-11-15.  
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återfinns de större börsbolagen33. Enligt en schweizisk studie är förekomsten 

av gemensamma styrelseledamöter som mest utbrett i större företag34, vilket 

föranledde valet av A-listan. De företag som finns med i segmentet de mest 

omsatta är de mest likvida företagen på Stockholmsbörsen och detta segment 

uppdateras varje halvår35. För ytterligare information om Stockholmsbörsen 

och de olika listorna hänvisas till Stockholmsbörsens hemsida36. Urvalet i 

denna studie liknar Pattons ”extreme or deviant sampling”37. Detta urvalsalternativ 

innebär att de fall väljs ut som forskaren tror kan tillföra mycket information 

till studien samtidigt som dessa fall är speciella eller ovanliga i något 

hänseende. I detta fall handlar det om företag som är speciella i den mån att 

de är mer omsatta än andra företag på A-listan.  

 

2.5.2  Datainsamling 
Datakällor brukar oftast delas in i primära och sekundära källor. Lundahl och 

Skärvad påvisar skillnaden mellan dessa med att forskaren personligen har 

samlat in primärdata medan någon annan person har samlat in sekundärdata38. 

Denna uppsats bygger på dokumentstudier, vilket medför att data 

ursprungligen har samlats in av någon annan. Data i denna studie är således 

sekundär, vilket enligt Björklund och Paulsson innebär att informationen som 

finns tillgänglig oftast är framtagen i något annat syfte än den aktuella 

studiens39. Den sekundärdata som förekommer i denna studie är i form av de 

valda företagens årsredovisningar från 2003, boken Ägarna och makten i Sveriges 

börsföretag 200340 samt information angående styrelseledamöterna från 
                                           
33 www.fondmarknaden.se/radgivning/ordlista/. 2004-11-15.  
34 Loderer & Peyer (2002). 
35 www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=42. 2004-11-15. 
36 www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se 
37 Patton (2002) s. 230. 
38 Lundahl & Skärvad (1999). 
39 Björklund & Paulsson (2003). 
40 Fristedt, et al. (2003). 
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företagens hemsidor och tidningsartiklar på Internet. Mer specifikt har 

årsredovisningarna och hemsidorna varit källorna till vilken ålder, vilket kön 

och vilken nationalitet styrelseledamöterna hade. Vid behov har även 

sökmotorn google41 använts. För att verifiera uppgifter, såsom en 

styrelseledamots nationalitet, har företag även kontaktats vid behov. 

Årsredovisningarna och hemsidorna har även legat till grund för 

storleksbedömningen samt ifall företaget kan anses vara internationellt eller 

nationellt. Gällande branschindelningen har Affärsvärldens bolagsindelning42 

använts. Boken Ägarna och makten i Sveriges börsföretag 2003 ligger till grund för 

empirin gällande ägarstrukturer och sfärer. Slutligen har statens årsredovisning 

200343 varit källan till bedömningen ifall företaget kan anses ha haft en viss 

grad av statligt ägande.   

 

Problemet med sekundärdata är att forskaren inte kan få ut hur mycket som 

helst av informationen beroende på att informationen samlats in i ett annat 

syfte. Vidare ser Jacobsen ett problem med att sekundärdata många gånger har 

manipulerats för att passa den ursprungliga studien.44 Denscombe påvisar att 

accessproblemet däremot inte finns i någon större utsträckning när det 

handlar om dokumentariska datakällor. Problemet är snarare enligt honom att 

veta var källorna finns, om de finns och hur forskaren hittar dem.45 

 

Under datainsamlingsprocessen gjordes en kvalitetskontroll av insamlat 

material genom att undersöka huruvida informationen var den samma 

oberoende av källa. Exempelvis genomfördes jämförelser mellan 

styrelseledamöternas personspecifika uppgifter i årsredovisningar och deras 

                                           
41 www.google.com 
42 Affärsvärldens bolagsindelning (ATGX). 
43 Årsredovisning för staten 2003. 
44 Jacobsen (2002). 
45 Denscombe (2004). 
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uppgifter på hemsidor. Denna kontroll ansågs mycket viktig, då uppsatsen 

enbart bygger på dokumentuppgifter och då sådana uppgifter inte alltid är 

direkt applicerbara på andra situationer samt ibland även kan vara något 

förvanskade.    

 

2.5.3 Analysmetod 
Wigblad poängterar att det är viktigt att forskaren har tänkt över hur den 

relevanta informationen ska identifieras i den mångfald av information som 

finns46. Forskaren är således tvungen att fundera på och ta fram en metod, 

som ska bistå vid analyserandet. Denna analysmetod kan enligt Björklund och 

Paulsson antingen ha framarbetats av forskaren själv eller så kan forskaren 

använda sig av en redan befintlig metod47. Denna studie utgår från en egen 

utarbetad analysmetod.  

 

Analysen inleddes i och med datainsamlingsprocessen. Kontinuerligt med 

datainsamlingen skedde en tolkning av materialet, vilket medförde att 

förståelse för förekomsten av gemensamma styrelseledamöter fördjupades. 

Utgående från insamlad empiri har sedan olika intressanta variabler 

åskådliggjorts och det intressanta i materialet har lyfts fram. Därefter har 

noterbara samband eller tendenser undersökts.  

 

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Då forskning genomförs är det viktigt att kontrollera kvaliteten och bedöma 

de åtgärder forskarna har tagit för att säkerställa den. Gummesson framhäver 

att forskaren kontinuerligt under studien bör säkerställa sig om kvaliteten. Vid 

en kvalitetsbedömning av utomstående är det enligt honom viktigt att de 

resurser som har stått till forskarens förfogande tas i beaktande, exempelvis de 
                                           
46 Wigblad (1997). 
47 Björklund & Paulsson (2003). 
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tidsmässiga och de ekonomiska.48 Vilket tidigare skrivits har kvalitetskontroller 

genomförts under processens gång och avvikande data har korrigerats. 

Exempelvis har årsredovisningar gåtts igenom flera gånger för att kontrollera 

att uppgifterna i denna studie är korrekta.   

 

Kvalitet mäts enligt Denscombe ofta i den validitet och tillförlitlighet studien 

uppvisar. Med validitet menar han att data har hanterats på ett korrekt sätt och 

att analysen har genomförts riktigt, det vill säga att data och analys är 

relevanta, verkliga och pålitliga. Tillförlitlighet handlar enligt Denscombe 

däremot om att titta på de metoder som har använts under studiens gång och 

att de är stabila, så att resultatet som uppnås skulle vara detsamma oberoende 

av forskare och oberoende av när den utförs.49 Denna studie bygger på 

offentlig data och enbart sekundärdata, vilket medför att tillförlitligheten 

gällande resultatet är lätt att bedöma. Därutöver har en noggrann 

dokumentation över arbetsprocessen presenterats och däribland det 

tillvägagångssätt som studien bygger på och de val som har gjorts utmed 

processen. Detta har presenterats för att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om i vilken utsträckning studien kan anses vara trovärdig och 

tillförlitlig. En presentation över den förförståelse som bars med i processen 

har även dokumenterats och detta i syfte att förmedla en förståelse för 

studiens bakgrund och på vilka premisser studien tog form.  

 

2.7 Källkritik 
Denna studie bygger på sekundärdata, vilket medför att det är viktigt att 

förhålla sig kritisk till källorna50. Det gäller att försöka bedöma sanningshalten 

i de använda källorna, det vill säga fråga sig själv hur trovärdiga källorna är. 

                                           
48 Gummesson i Gustavsson (red.) (2004). 
49 Denscombe (2004). 
50 Lundahl & Skärvad (1999). 



Asplund & Fellman - Metod 

 18

Alvesson och Sköldberg poängterar att all form av skriftlig rapportering kan 

utsättas för källkritik. De tar upp fyra kriterier som forskaren kan utgå ifrån 

vid källgranskning och dessa är51:  

 

• Äkthetskritik 

• Tendenskritik 

• Samtidighetskritik 

• Beroendekritik 

 

Äkthetskritik innebär att kritiskt granska ifall källan är äkta eller fiktiv. Det 

finns ingen anledning att tro att de källor som har använts i denna uppsats inte 

är äkta. Samtidigt kan det finnas bakomliggande faktorer som påverkar källans 

äkthet, vilka inte har kunnat observeras. För att minska risken av förvrängda 

källor har sökvägar rekommenderade av Linköpings universitet använts. 

Därutöver har universitetsbibliotekets hemsida använts vid sökning av artiklar, 

vilket ökar tillförlitligheten på de använda tidskrifterna. Slutligen har ett flertal 

källor nyttjats, vilket har medfört att analysen inte är beroende av en källa 

enbart.  

 

Tendenskritik handlar om att försöka identifiera ifall källans författare är 

partisk och ifall detta har påverkat källans äkthet. Gällande företagens 

respektive årsredovisningar finns det en risk att företagen försöker manipulera 

årsredovisningarna för att framställa företaget mer fördelaktigt. Denna studie 

behandlar emellertid fakta som även kan insamlas från och kontrolleras mot 

mer oberoende källor. Det gäller dock att genomgående i processen ha ett 

kritiskt förhållningssätt och tänka på ifall källans ursprung kan ha inverkat på 

resultatet. 

                                           
51 Alvesson & Sköldberg (1994). 
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Samtidighetskritik innebär att granska hur samtida källan är och i vilket 

sammanhang den skrevs. Källorna i denna uppsats har i stor utsträckning sitt 

ursprung på 1990- och 2000-talet, vilket medför att samtidighetskravet är 

relativt högt. En komplettering av olika källor har också gjort att äldre källor 

granskats mot nyare och därmed har relevansen för denna studie kunnat 

understödjas. Studiens avgränsning till att enbart behandla förhållanden som 

gällde 2003 medför att de empiriska källorna är samtida. Boken Ägarna och 

makten i Sveriges börsföretag 2003 är emellertid uppdaterad till 17:e februari 2003, 

vilket kan innebära att ägandet i bolagen kan ha förändrats något vid årsskiftet 

2003/2004.  

 

Slutligen handlar beroendekritik om att undersöka ifall källans författare har 

varit beroende av någon annans verk eller tankar, så att källan påverkats 

strukturmässigt och innehållsmässigt. Angående de artiklar och böcker denna 

studie använder sig av är det svårt att säga ifall det har funnits något beroende 

från författarnas sida. Gällande årsredovisningarna och informationen på 

företagens hemsidor finns det ett beroende mellan källans författare och 

företaget i fråga. Denna påverkan har i denna studie dock minimerats genom 

att andra källor har ställts i relation till dessa och genom att ett kritiskt 

förhållningssätt har eftersträvats under hela arbetsprocessen. 

 

Avslutningsvis kan noteras att en del av litteraturen är skriven av utländska 

författare och på engelska, vilket kan föranleda problem dels i form av 

svårighet att applicera i en svensk kontext och dels i form av översättnings-

svårigheter. För att reducera första problemet har hänsyn till ett flertal 

litteraturkällor tagits i studien. Dessutom har litteraturen interpreterats 

utgående från den kontext, i vilken den har sitt ursprung, vilket exempelvis 

innebär att landet där studien har utförts har tagits i beaktande och därmed 
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även specifika förutsättningar som funnits i studien. Det andra problemet 

bedöms inte ha varit närvarande, då engelskkunskaperna är goda. 
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3 Referensram 

 
I detta kapitel presenteras den referensram som har använts för analys av studien. 

Inledningsvis tas bolagsstyrning upp, vidare kommer ett stycke om styrelsen, dess roll och 

dess ledamöter, åtföljt av ett stycke om gemensamma styrelseledamöter och olika förklaringar 

till deras förekomst. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning på området 

gemensamma styrelseledamöter i Sverige och slutligen ett avsnitt om lagar och regler som 

berör styrelseledamöter. 
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3.1 Bolagsstyrning 
Enligt utredningen om finanssektorns framtid från 2000 handlar 

bolagsstyrningsfrågor om hur en effektiv styrning av finansiella och 

ickefinansiella företag åstadkommes. Enligt denna studie ingår relationen 

mellan ägare, styrelse och företagsledning samt deras rättigheter och 

skyldigheter i en snävare bemärkelse av bolagsstyrning. Vidare talas det om 

kontrollen över verksamheten, behandling av minoritetsägare samt 

information, transparens och ansvarsfördelning inom företaget. I en vidare 

bemärkelse tas även andra intressenter med, såsom långivare, anställda, kunder 

och leverantörer.52 

 

Ekonomirådets rapport 2003 säger att bolagsstyrning innefattar ägande och 

företagsstyrning. Enligt denna rapport skiljer sig maktfördelningen över 

företags kapitalstock mellan kontrollägare, minoritetsägare och 

företagsledning avsevärt beroende på var i världen företag befinner sig. Vidare 

menar författarna av rapporten att det dock inte finns något bästa system för 

fördelning av makt mellan ovannämnda aktörer, utan att varje system istället 

har både för- och nackdelar.53   

 

Företag i Europa, undantaget Storbritannien, karaktäriseras av ett 

kontrollägande, där kontrollägaren ofta är en familj. Kontrollägaren rekryterar 

ledningen och inverkar på val av styrelseledamöter. Sverige är ett typiskt 

exempel på den modell som finns i resten av Europa, då över 90 procent av 

företagen på Stockholmsbörsen har en väldefinierad ägare eller ägargrupp som 

innehar kontrollen över minst 25 procent av företagets röster. Med hjälp av 

röststarka aktier kan kontrollägare bibehålla ett fast grepp om 

börsintroducerade företag. Den starka koncentrationen av ägande har dock 
                                           
52 SOU 2000:11. 
53 Tson Söderström, et al (2003). 
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inte hindrat en snabb omstrukturering i det svenska näringslivet. Särskilt 

under 90-talets slut låg företagsförvärven på amerikansk nivå, betydligt över 

det europeiska genomsnittet, och ett antal internationella storaffärer 

dominerade.54   

 

3.2 Styrelsen 
Ett företags styrelse kan tillsammans med bolagsstämman sägas representera 

en övre nivå för beslutsfattande, medan den verkställande ledningen 

tillsammans med olika staber representerar en undre nivå. Denna ordning 

kommer av att ägarna har lämnat över ansvaret att hantera företagets 

tillgångar på effektivaste sätt. Detta ansvar går istället genom styrelsen, till 

vilken ledningen i sin tur har rapporteringsskyldighet. Styrelsen ansvarar för 

företagets aktiviteter gentemot lagstiftning och kontrollmakten och är därmed 

en mycket betydelsefull del av företaget.55  

 

3.2.1 Serviceroll, kontrollroll och strategisk roll 
Litteratur inom bolagsstyrning har identifierat en rad olika roller som 

företagsstyrelser kan anta i förhållande till beslutsfattande. De tre roller som 

identifierats som mest avgörande är servicerollen, kontrollrollen och den 

strategiska rollen.56 

 

Styrelsen i dess serviceroll går ut på att fungera som en förhöjare av företagets 

rykte. I denna roll ingår även, för styrelsens del, att etablera kontakter med 

omvärlden samt att ge råd och vägledning till företagsledningen.57 I 

kontrollrollen ingår att utvärdera företagets och verkställande direktörens 

                                           
54 Tson Söderström, et al. (2003). 
55 Sjögren (0301 ISSN 1100-3901). 
56 Zahra & Pearce (1989); Gopinath, et al. (1994); Maassen (1999); i Korac-Kakabadse, et al. (2001).  
57 Carpenter (1988); Louden (1982) i Zahra & Pearce (1989).  
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prestationer för att kunna försäkra sig om företagets tillväxt samt skydd av 

aktieägares intressen.58 

 

I det teoretiska perspektiv som kallas lagenligt synsätt kan både serviceroll och 

kontrollroll sägas ingå. Det är däremot inte styrelsens uppgift att initiera 

strategier eller policys för företagets del enligt detta synsätt, varför någon 

strategisk roll inte finns. Istället ligger styrelsens ansvar i att utvärdera och 

godkänna ledningens agerande som i sin tur avgör hur företaget kommer att 

prestera.59 

 

Resursberoendemodellen ser däremot styrelsen främst som en viktig 

gränsöverskridare vars uppgift är att ge viktig information i rätt tid till 

ledningen. Genom att lägga till en strategisk roll till servicerollen och 

kontrollrollen blir styrelsens uppgift bredare där styrelseledamöter kan vara 

aktivt involverade i företagets strategi genom rådgivning till den verkställande 

direktören, genom att utföra egna analyser av företaget eller genom att föreslå 

olika handlingsalternativ till ledningen.60  

 

I agentteorin ses styrelsen som det ultimata verktyget för kontroll av 

ledningens förehavanden. Styrelsen belönar och övervakar toppledningen för 

att säkerställa att ägarna / aktieägarna får ut högsta möjliga värde. I 

agentteorin är kontrollrollen den viktigaste rollen styrelsen har, åtföljt av 

servicerollen och den strategiska rollen. Inom kontrollrollen är det den interna 

kontrollen som anses vara allra viktigast.61 I tabellen nedan finns en översikt 

av de tre olika rollerna med avseende på olika teoretiska perspektiv.  

 
                                           
58 Chapin (1986); Louden (1982) i Zahra & Pearce (1989). 
59 Zahra & Pearce (1989). 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Tabell 1: Styrelseroller som kan inverka på företagens prestation. 

Utmärkande 
drag 

Serviceroll Kontrollroll Strategisk roll 

Teoretiskt 
perspektiv 

Förvaltningsteori / 
konsensusperspektiv. 

Agentteori / konflikt 
perspektiv. 
Finansiell modell. 
Lagenligt synsätt. 

Resursberoende. 
Intressentmodellen. 
Politisk modell. 
 

Central roll Kooptation. 
Kontroll över 
företaget. 
Förhöjande av 
företagets rykte. 
Formulering och 
implementering av 
beslutsfattande.  

Säkerställa aktieägares 
intressen. 
Välja VD. 
Övervaka VD / 
lednings prestationer. 
Granska VD:s 
analyser. 
Korrigera 
ledningsbeslut. 
Separation av kontroll 
av beslut och besluts-
fattande. 

Vägleda företaget mot 
dess mission. 
Utveckling, 
implementering och 
övervakning av 
företagets strategi. 
Resursfördelning. 
Gränsöverskridande.  

Källa: Zahra & Pearce (1989); Maassen (1999); Kakabadse & Kakabadse (2001) i Korac-Kakabadse, et al. 
(2001). Egen översättning. 
 

Då arbetstagarrepresentanter inte inkluderas i studien och då övriga 

intressenter behandlas under de andra teoretiska perspektiven, kommer inte 

intressentmodellen, som tas upp i tabellen under strategisk roll, att diskuteras 

närmare. 

 

3.3 Styrelseledamöter 
Företag vill ha styrelseledamöter som kan bidra till företaget samtidigt som det 

är viktigt att styrelseledamöterna själva känner att de har kompetensen samt 

att de har förståelse för och är villiga att ta de risker arbetet medför. 

Styrelseledamöter kan bland annat bidra till företaget med sitt rykte, sin 

erfarenhet, sin expertis, sin kunskap samt sitt engagemang.62  

 

Äldre styrelseledamöter har i jämförelse med yngre haft längre tid på sig att 

bygga upp sitt rykte och skaffa värdefulla kontakter, vilket enligt Loderer och 

                                           
62 Ingley & van der Walt (2003). 
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Peyer kan medföra att de är mer eftertraktade och därmed har fler 

styrelseposter än yngre. I en undersökning genomförd i Schweiz framkom det 

att styrelseledamöter under 40 år endast innehar en styrelsepost medan 

styrelseledamöter mellan 60-65 år i genomsnitt innehar 1,9 styrelseposter. 

Denna ökning avtar dock efter 65 års ålder och styrelseledamöter över 70 år 

innehar åter endast en styrelsepost. Den typiske schweiziske styrelseledamoten 

innehar inte flera poster i noterade bolag, utan istället i onoterade bolag. 

Däremot kan styrelseordförande inneha styrelseuppdrag i andra noterade 

bolag.63  

 

En annan studie visar att styrelseledamöters ålder har ett positivt samband 

med utnämningar till styrelser, i de fall där styrelsen har liten makt i jämförelse 

med den verkställande direktören. Detta kan bero på att äldre personer ibland 

anses vara mer medgörliga och ha lättare att acceptera att styrelsen har en 

passiv roll samtidigt som det enligt detta synsätt inte är lika troligt att de tar till 

sig nya idéer om att göra styrelsen mer aktiv i sin kontroll gentemot 

verkställande direktören.64 Att kontrollera och övervaka verkställande 

direktören är en av de roller styrelsen anses ha65. Enligt vår tolkning kan den 

högre förekomsten av äldre styrelseledamöter med flera styrelseposter således 

antingen bero på att de äldre ledamöterna kan anses ha mer erfarenhet och 

bättre kontakter eller bero på att de äldre ledamöterna helt enkelt anses vara 

lätta att ha och göra med och att de därmed följaktligen inte medför något 

besvär för styrelsens arbete. 

 

                                           
63 Loderer & Peyer (2002). 
64 Zajac & Westphal (1996). 
65 Nicholson & Kiel (2004). 



Asplund & Fellman - Referensram 

 27

3.3.1 Hur väljs styrelseledamöter? 
Old boys’ network är ett uttryck som brukar användas för att beskriva hur en 

grupp av män i övre medelåldern styr svenskt näringsliv genom att rekrytera 

personer inom den egna gruppen till sina styrelser. Petrelius tar upp två teorier 

som kan förklara hur urvalet och rekryteringen av styrelseledamöter fungerar. 

Den första är den psykometriska ansatsen och inom denna ansats väljs den 

bäst lämpade för styrelseuppgiften. Den andra ansatsen är den sociala 

ansatsen som bygger på personliga preferenser. Inom denna ansats väljs den 

person som har en god relation till organisationen och rekryteringsprocessen 

är social till sin karaktär. Under denna ansats kan det således handla om att 

känna rätt personer och att ingå i ett nätverk där även en nyckelperson, det vill 

säga en person som innehar mycket makt, ingår. Genom att känna rätt 

personer kan den framtida karriären underlättas. Det är emellertid svårt att få 

tillträde till dessa nätverk.66 Det kan även vara så att det finns en attraktion 

mellan styrelseledamöter, vilken kan påverka arbetet i styrelsen positivt genom 

att styrelseledamöterna upplever en högre grad av tillfredsställelse och känner 

ett större engagemang till gruppen.67  

 

Petrelius talar vidare om homosocialitet, det vill säga att personer vill umgås 

med andra som liknar dem själva, och om kooptation, det vill säga att 

personerna passar in med avseende på både formella och informella krav, som 

mekanismer som skapar och bibehåller elitgrupper. Lojalitet och förtroende 

eftersträvas, vilket medför att det är viktigt att den person som ska väljas in i 

styrelsen är känd hos de andra och att personen passar väl in med de övriga. 

Det har visat sig att det personliga nätverket spelar en stor roll vid urvals- och 

rekryteringsprocessen, vilket medför att de personer som är delaktiga i denna 

process påverkar resultatet i stor utsträckning. Då ägare och 

                                           
66 Petrelius (2003). 
67 Ingley & van der Walt (2003). 
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ägarrepresentanter återkommer i flera styrelser i Sverige kommer grunden som 

många av rekryteringsprocesserna bygger på, att vara det exakt samma 

nätverket. De nätverk som finns är stabila och det finns ett fåtal aktörer som 

är återkommande i styrelser.68  

 

Hur styrelsen är sammansatt kan med andra ord bero på vilken ägarstruktur 

företaget har. Exempelvis lägger statliga företag mer vikt vid könsfördelningen 

och den etniska representationen i styrelsen.69 Det har dock visat sig att 

regeringen de senaste åren har tillsatt politiker som styrelseordförande i 

statliga bolag, trots att staten har en policy som kräver att ordförande ska vara 

professionell och ha näringslivserfarenhet.70 Detta tyder i sin tur på att ett 

bolag med statlig ägare inte alltid behöver följa sina policys även om de 

officiellt lägger större vikt vid att handla korrekt.  

 

I det svenska näringslivet håller en ny generation på att ta över. Det handlar 

om att barn till dem som idag innehar makten går i sina föräldrars fotspår. I 

familjeföretag är det ofta ett krav att någon arvinge ska ta över för att behålla 

företaget inom familjen. Ännu idag är det en större andel manliga arvingar 

som tar över efter sina föräldrar. Att en kvinna tar över beror oftast på att det 

inte finns någon manlig arvinge att konkurrera med. Det är emellertid inte 

bara inom familjeföretagen som arvingarna tar över, utan även arvingarna till 

direktörer går i sina föräldrars fotspår.71 

 

                                           
68 Petrelius (2003).  
69 Wheeler (2001) i Ingley & van der Walt (2003). 
70 Rognerud (2004). 
71 Lindham (2004). 
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3.4 Gemensamma styrelseledamöter 
Styrelser diskuteras inom bolagsstyrning i fyra olika dimensioner: styrelsens 

sammansättning, dess karaktäristiska drag, dess struktur samt slutligen dess 

process.72 Den förstnämnda dimensionen anses vara relevant för denna studie 

och kommer därmed att undersökas. Styrelsens sammansättning handlar om 

antalet styrelseledamöter samt vilken variation som finns i styrelsen gällande 

exempelvis kön och nationalitet73.  

 

3.4.1 Direkt och indirekt relation 
En studie av gemensamma styrelseledamöter är en strukturell analys av företag 

och den miljö i vilken företaget befinner sig. En sådan studie behandlar 

således de nätverk som företag ingår i.74 Nätverk bildas genom att en 

styrelseledamot sitter med i flera styrelser, vilket medför att ett kontaktnät 

bildas mellan företagen. Detta kontaktnät har till följd att beslutsprocessen 

kan kontrolleras och därmed finns möjligheten att bestämma styrelsepolicys 

och strategier för de olika företagen.75 Att företag ingår i nätverk innebär 

emellertid inte att de endast har en affärsmässig relation, utan relationen har 

även politiska och sociala inslag. Denna relation kan komma av att två eller 

flera företag har samma styrelseledamot, det vill säga en direkt relation, eller 

att två olika företags styrelseledamöter sitter tillsammans i ett tredje företags 

styrelse, det vill säga en indirekt relation.76 En indirekt relation gällande 

gemensamma styrelseledamöter visar enligt Lang och Lockhart på en svagare 

länk mellan företag, men även denna länk kan vara relevant i vissa 

situationer77.  

                                           
72 Zahra & Pearce (1989); Maassen (1999) i Korac-Kakabadse, et al. (2001). 
73 Ibid. 
74 Pettigrew (1992). 
75 Caswell (1987). 
76 Pettigrew (1992). 
77 Lang & Lockhart (1990). 
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Lang och Lockhart tar upp två situationer då ett indirekt förhållande är viktigt. 

Det ena är då det finns regleringar emot en direkt länk och den andra är då 

kostnaden för att ha en stark länk är högre än nyttan.78 Att studera de 

indirekta relationerna har dock nackdelen att de bidrar till problemet att 

informationen blir aggregerad samt att det kan bli svårt att uppvisa några bevis 

och komma med välunderbyggda slutsatser79. Trots att det finns två 

situationer som talar för att en studie av indirekta samband är viktig kommer 

enbart de direkta sambanden att analyseras i denna studie. Detta har sin grund 

i de nackdelar som yttrats samt i de begränsade resurser, i form av tid, som 

funnits till förfogande för genomförande av studien. 

 

3.4.2 Varför finns det gemensamma styrelseledamöter? 
Det kan enligt Loderer och Peyer finnas fem orsaker till att företag har 

gemensamma styrelseledamöter. Den första orsaken är att företag är i maskopi 

eller har en hemlig överenskommelse, vilket exempelvis kan innebära att 

företag genom att ha gemensamma styrelseledamöter kan sänka kostnader, 

höja försäljningspriserna och begränsa produktionen. Den andra handlar om 

att minska hotet av ett fientligt övertagande genom att företag bland annat får 

ta del av varandras affärsplaner. Den tredje är att gemensamma 

styrelseledamöter helt enkelt är ett tecken på att företag har finansiella 

intressen i andra företag och därmed vill ha inflytande i dessa företag. Den 

fjärde handlar om att bankerna försöker utöka sina relationer och därför väljer 

in styrelseledamöter som även sitter i deras klienters styrelser. Dessa fyra 

orsaker är medvetna val företagen gör för att få gemensamma 

styrelseledamöter medan den femte uppstår omedvetet.80  

                                           
78 Lang & Lockhart (1990). 
79 Zajac (1988) i Pettigrew (1992). 
80 Loderer & Peyer (2002).  
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Den femte orsaken uppkommer av att företag vill ha effektiva 

styrelseledamöter och ifall dessa är en bristvara kommer samma 

styrelseledamot oundvikligen att sitta i flera styrelser. En undersökning av 

schweiziska företag visar att gemensamma styrelseledamöter till viss del beror 

på att bankerna vill bygga nätverk, men att den huvudsakliga orsaken är att 

vissa styrelseledamöter är mer attraktiva och därmed innehar flera poster. Den 

schweiziska kontexten inverkar på resultatet dels i form av att det finns en lag 

som bestämmer att bankers styrelseledamöter ska vara utomstående, det vill 

säga de ska inte arbeta inom banken och dels i form av att styrelser i Schweiz 

ska ha en majoritet bestående av personer med schweizisk nationalitet.81 

 

3.4.3 En marknad bestående av styrelseledamöter 
Den marknad av styrelseledamöter som finns kan studeras på liknande sätt 

som vilken marknad som helst. Att väljas in i en ny styrelse är därmed ett 

tecken på att marknaden uppskattar styrelseledamoten.82 Om det finns en brist 

på kompetenta styrelseledamöter kommer företagen att vilja ha samma 

styrelseledamöter och gemensamma styrelseledamöter kommer därmed 

automatiskt att uppstå83. I en studie genomförd i Sverige konstaterades att 

Sverige är ett litet land, vilket innebär att Sverige har en liten rekryteringsbas 

gällande styrelseledamöter och att det därmed kan finnas en brist på 

kompetenta styrelseledamöter. Därutöver finns det i Sverige ett fåtal sfärer i 

vilka företag ingår. Detta bidrar till en liten rekryteringsbas, då det är ovanligt 

att det inom en styrelse sitter med personer från olika sfärer, vilket beror på 

konkurrens och att företagen inte vill delge sin strategi.84 En sfär kan enligt 

Glete definieras som en ägargrupp, det vill säga en grupp företag som binds 
                                           
81 Loderer & Peyer (2002). 
82 Davis (1993). 
83 Loderer & Peyer (2002). 
84 Törnqvist & Welinder (2003). 
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samman av en hierarkisk kontroll av något slag, vanligtvis aktieinnehav. En 

sfär innefattar således företag som binds samman av ägande.85 

 

3.4.4 Resursberoendemodellen 
En orsak till gemensamma styrelseledamöter som Lang och Lockhart 

beskriver är att företag på ett eller annat sätt står inför en osäkerhet och 

därmed vill stärka banden med andra företag för att klara av situationen. 

Genom att ha gemensamma styrelseledamöter kommer företagen att kunna ta 

del av information från det andra företaget.86 Det finns således här en likhet 

med orsaken att minska risken för fientligt övertagande, vilken Loderer och 

Peyer87 diskuterar, då även den orsaken handlar om att företag får ta del av 

information från andra företag för att minska osäkerheten. Dessa orsaker har 

sin teoretiska grund i resursberoende, då syftet med att ha gemensamma 

styrelseledamöter enligt denna resursberoendemodell är att minska osäkerhet 

eller att sprida information88. Det handlar här om att samarbeta på ett eller 

annat sätt, för att därigenom öka möjligheterna till att lyckas med sin egen 

verksamhet. Denna ansats kan placeras in under Palmers et al. 

interorganisatoriska perspektiv, i vilken företagen är aktörer och 

styrelseledamöterna är företagens instrument som används för att hjälpa 

företagen att hantera beroende. Det kan handla om att företagen genom 

gemensamma styrelseledamöter byter information med varandra, koordinerar 

sina verksamheter informellt genom underförstådda överenskommelser eller 

koordinerar sina verksamheter formellt genom långsiktiga kontrakt. De 

gemensamma styrelseledamöterna kan finnas inom bransch eller mellan olika 

branscher. Det har visat sig att ju högre konkurrensen är mellan företagen 

inom branschen desto större intresse finns det för gemensamma 
                                           
85 Glete (1994). 
86 Lang & Lockhart (1990). 
87 Loderer & Peyer (2002). 
88 Pettigrew (1992). 
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styrelseledamöter. Mellan branscher beror det istället på hur mycket 

företagens verksamheter överlappar varandra och därmed vilka begränsningar 

som företagen utgör för varandra. Ju större begränsning desto större intresse 

för gemensamma styrelseledamöter.89  

 

3.4.5 Företagsstorlek 
Företags storlek inverkar på förekomsten av gemensamma styrelseledamöter. 

I en studie genomförd i Schweiz konstaterades att ju större företagen är desto 

mer frekvent är det med gemensamma styrelseledamöter. En orsak till detta 

kan vara att större företag har större styrelser, vilket medför att möjligheten att 

någon styrelseledamot även har ett annat styrelseuppdrag ökar.90 En annan 

möjlig orsak har sitt ursprung i resursberoendeteorin. Större företag har 

tillgång till mer resurser, vilket medför att vad företaget gör påverkar andra 

företag, samtidigt som det påverkande företaget inte kan undgå att själv 

påverkas.91 Även det fysiska avståndet mellan företagen inverkar på hur 

utbrett det är med gemensamma styrelseledamöter. Det finns ett negativt 

samband mellan distans och gemensamma styrelseledamöter, vilket innebär att 

ju närmare varandra företagens högkvarter befinner sig desto vanligare är det 

med gemensamma styrelseledamöter.92 

 

3.4.6 Centrala aktörer 
En annan teoretisk ansats är att gemensamma styrelseledamöter kommer av 

att en mäktig elit av styrelseledamöter bildar ett elitnätverk. Denna ansats 

kallas klassteori.93 Det handlar här om att styrelseledamöterna är aktörerna 

medan företagen är de instrument ledamöterna använder för att skapa eller 

                                           
89 Palmer, et al. (1986). 
90 Loderer & Peyer (2002). 
91 Palmer, et al. (1986). 
92 Lang & Lockhart (1990). 
93 Zeitlin (1974) i Pettigrew (1992). 
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bibehålla makten inom klassen. Nätverken inom klassen medför att 

styrelseledamöterna kan organisera sig och möta de andra klasserna i samhället 

som de är i konflikt med.94 Under denna ansats finns jämförande studier 

mellan länder och en studie genomförd av Stokman et al visar på att de största 

företagen har en högre grad av gemensamma styrelseledamöter, att utländska 

och regionala företag inte är lika centrala aktörer i de nationella nätverken och 

att familjeföretag generellt har en lägre grad av gemensamma 

styrelseledamöter i jämförelse med privatägda företag95. Hur centralt ett 

företag är i nätverken kan mätas på olika sätt. Exempelvis kan det studeras 

genom att se hur många gemensamma styrelseledamöter företagen har. 

Dessutom kan likheter mellan företag mätas på olika sätt, varav ett är att 

undersöka inom vilken bransch företaget verkar.96 

 

3.4.7 Kontakter 
Med utgångspunkt i agentteorin kommer marknaden för styrelseledamöter att 

belöna de styrelseledamöter som har presterat bra i sina företag, exempelvis 

ökat företagets lönsamhet, genom att de erhåller ytterliggare styrelseuppdrag. I 

en studie utförd av Davis stöds emellertid inte denna teori, utan det handlar 

enligt honom snarare om att styrelseledamöter som redan sitter med i flera 

styrelser samt ledamöter som sitter med i centrala styrelser i nätverket har 

lättare att få ytterliggare uppdrag. En avgörande faktor för ytterliggare 

styrelseuppdrag är således de sociala kontakter styrelseledamoten har.97 

 

                                           
94 Palmer, et al. (1986). 
95 Stokman, et al. (1985) i Pettigrew (1992).  
96 Haunschild & Beckman (1998). 
97 Davis (1993). 
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”The market for directors is like the market for marriage partners -- potential board 

members have to be asked, and they have to accept -- with the proviso that polygamy is not 

just allowed but desirable.”98 

 

Det är således enligt detta uttalande önskvärt för styrelseledamöter att inneha 

flera uppdrag. Detta då multipla styrelseuppdrag underlättar 

karriäravancemang.99  

 

3.4.8 Strategisk miljö som förklaring 
Vår tolkning av Carpenter och Westphals teori tyder på att företag kommer 

att ha olika styrelseledamöter beroende på den strategiska miljö företagen 

befinner sig i. Då företaget befinner sig i en stabil och homogen miljö 

kommer företag att vilja ha styrelseledamöter som kan ta hjälp av den kunskap 

dessa bär med sig från tidigare erfarenheter i liknande situationer. Då företaget 

däremot befinner sig i en instabil miljö kommer företag snarare att eftersträva 

styrelseledamöter som har en mer heterogen kunskapsbas och som har 

erfarenhet av andra situationer och miljöer än den företaget befinner sig i för 

tillfället.100 Här kan en kontrast ses till Haunschilds och Beckmans tankar 

kring den informationsmässiga påverkan gemensamma styrelseledamöter kan 

ha. Genom att ha gemensamma styrelseledamöter kan företagen få ta del av 

information som påverkar företagens strategi. Fördelarna med informationen 

som kan erhållas genom styrelseledamöter är att kostnaden för informationen 

är låg samt att informationskällan är trovärdig.101 Antingen ligger strategin till 

grund för valet av gemensamma styrelseledamöter eller så ligger den 

information som erhålls av styrelseledamöterna till grund för hur strategin ser 

ut. Det finns följaktligen en möjlighet att strategin inte är en orsak till 
                                           
98 Davis (1993) s. 202-203. 
99 Ibid. 
100 Carpenter & Westphal (2001) i Ingley & van der Walt (2003). 
101 Haunschild & Beckman (1998). 
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gemensamma styrelseledamöter, utan snarare en följd av gemensamma 

styrelseledamöter. Något som bör beaktas är emellertid att de interna 

processerna i de olika företagen ser olika ut102, vilket möjligen kan medföra att 

de likheter som företagen anses ha inte har så stor betydelse som förväntat. 

 

3.5 Gemensamma styrelseledamöter i Sverige 
Nedan följer huvuddragen i en del av den forskning som bedrivits i Sverige 

gällande gemensamma styrelseledamöter. 

 

3.5.1 Koncentrationsutredningen från 1968 
Enligt 1968 års koncentrationsutredning torde en stor aktieägare, som 

dessutom är representerad i styrelsen för ett företag, ha ett betydande 

inflytande i en del situationer. Exempel på sådana situationer kan vara när det 

handlar om stora investeringar eller fusioner och ägaren i fråga påverkar 

resterande företagsledningens agerande genom sitt inflytande. Vidare menar 

denna utredning att inflytandet torde vara ännu mer avgörande när ägaren har 

en nära kontakt med företagets bankförbindelse.103 

 

Vid undersökning av privata affärsbanker och större privata företag, enligt de 

förhållanden som rådde år 1962, visade det sig att andelen gemensamma 

styrelseledamöter dem emellan var mycket hög. Exempelvis var ungefär 90 

procent av de börsnoterade företagen representerade i någon bankstyrelse. 

Vidare var bankstyrelsemedlemmarnas styrelseuppdrag spridda på ett litet 

antal personer, där de 15 personer med flest uppdrag tillsammans innehade 

över 200 uppdrag i koncerntoppar och andra bolag. Därutöver hade 

                                           
102 Pearce & Zahra (1991) i Nicholson & Kiel (2004). 
103 SOU 1968:3. 
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medlemmar av de större bankernas ledningar ett stort antal styrelseuppdrag i 

andra företag.104  

 

De två mest betydande förklaringarna till bankstyrelsernas sammansättning 

var, enligt 1968 års koncentrationsutredning, dels en önskan att styrelsen i så 

stor utsträckning som möjligt skulle representeras av högt kvalificerade 

representanter från olika branscher och olika geografiska områden och dels en 

önskan att knyta värdefulla kunder närmare till banken genom 

styrelseuppdrag. Båda ovannämnda faktorer tenderade att ge ett stort inslag av 

representanter från stora företag i bankstyrelsen. Utredningen hävdar även att 

betydelsen av de båda faktorerna torde vara överförbara på rekrytering av 

försäkringsföretagens styrelser.105  

 

3.5.2 Ottossons studie 
Ottossons doktorsavhandling från 1993 innehåller en kartläggning och analys 

av gemensamma styrelseledamöter i svenskt näringsliv under perioden 1903-

1939. Ottosson är aningen kritisk till tidigare studier som genomförts på 

ämnet gemensamma styrelseledamöter. Detta då han menar att tidigare 

undersökningar som gjorts i Sverige utgår från att bankerna är centrala, vilket 

är något som inte är fastställt. Ottosson hävdar vidare att det finns en stor risk 

för cirkelresonemang när bankernas roll undersöks med utgångspunkt i 

bankerna, vilket är fallet i tidigare studier. Dessutom har de tidigare svenska 

studierna haft olika kriterier och urvalsprinciper för sina undersökningar, 

vilket innebär att det blir svårt att göra jämförelser dem emellan. Gemensamt 

för tidigare studier är att de alla pekar på en stark utveckling mot en allt större 

bankdominans bland de gemensamma styrelseledamöterna.106  

                                           
104 SOU 1968:3. 
105 Ibid. 
106 Ottosson (1993). 
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Ottosson kom i sin studie fram till att nätverket i svenskt näringsliv under den 

undersökta perioden (1909-1939) kännetecknades av klusterbildningar kring 

finansiella företag. Vid en syn på styrelseledamöter som verktyg för 

kontrollfunktioner torde andelen gemensamma styrelseledamöter öka mellan 

banker och företag och ge bankerna en central position i nätverket. Under en 

tid blev bankerna mer centrala i nätverket, vilket Ottosson dock menar inte 

berodde på kontrollaspekter utan snarare möjligheten att få fler kunder. Det 

gick inte att skönja något starkt samband mellan exempelvis en hög 

skuldsättning hos företag och andelen personrelationer mellan banker och 

företag. Det fanns heller inga bevis för att förekomsten av gemensamma 

styrelseledamöter berodde på ägande eller kreditgivning, varför Ottosson 

menar att önskad kontroll från bankernas sida inte kan anses vara en god 

förklaring till det svenska nätverkets utveckling under den undersökta 

tidsperioden.107 

 

Några av de funktioner Ottosson fann att gemensamma styrelseledamöter 

kunde ha var monitoruppgifter, informationsdelning samt kooptering. De 

gemensamma styrelseledamöterna kunde med andra ord ha olika funktioner 

beroende på vilken situation företagen och bankerna befann sig i. Andra 

viktiga förklaringar till länkar mellan personer i banker och företag var 

inlåning och ekonomisk kompetens. Ottosson menar vidare att det inte kan 

uteslutas att det kan ha funnits ett visst inslag av slumpmässiga 

personsamband mellan organisationerna, men han hävdar dock att ett stort 

antal fall av personlänkar har någon förklaring, som ofta har med företagens 

historia att göra. Det finns även andra faktorer som enligt Ottosson verkar ha 

påverkat relationerna mellan banker och företag; såsom 

                                           
107 Ottosson (1993). 
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konjunkturutvecklingen, finansiella kriser, konkurrensen inom banksektorn 

samt personliga relationer.108      

 

3.6 Regler som berör börsbolagens styrelser 
I de fall där det finns gemensamma styrelseledamöter är det viktigt att dessa 

styrelseledamöter kan skilja på sina respektive ansvar i de olika styrelserna 

samt att det som diskuteras inom de olika styrelserna hålls separat109. Det kan 

vidare uppstå en intressekonflikt då samma person är både styrelseordförande 

och verkställande direktör. Ordföranden har ansvaret att utvärdera 

verkställande direktören och dennes beslut, vilket kan medföra 

intressekonflikt för individen då denna ska försöka hålla de båda rollerna 

skilda.110 

 

I begreppet bolagsstyrning ingår de regler, rutiner och normer som sätter 

gränser för eller inverkar på företagsledningens och de anställdas ageranden. 

Många av dessa frågor regleras av associationsrätten. Då bolagsstyrningsfrågor 

till stor del handlar om hur de rätta incitamenten och kontraktsformerna 

skapas för att uppnå effektivitet inom företag blir normbildning en viktig 

fråga. Detta för att inte effektiviteten skall hämmas samt för att inte 

konkurrenskraften skall skadas. En god bolagsstyrningskultur syftar till att 

genererat kapital fördelas och används på det sätt som är avsett och som ger 

en rimlig avkastning till investerarna.111 Nedan följer en översiktlig genomgång 

av de lagar som är intressanta med anseende på styrelseledamöter i svenska 

publika aktiebolag samt i bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. 

 

                                           
108 Ottosson (1993). 
109 Keane (2002). 
110 Zajac & Westphal (1996). 
111 SOU 2000:11. 
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3.6.1 Aktiebolagslagen 
Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen utses av bolagsstämman. Mindre än 

hälften av samtliga styrelseledamöter i publika aktiebolag får dock utses på 

annat sätt om det är föreskrivet i bolagsordningen. Styrelsen eller 

styrelseledamöter får dock inte utse styrelseledamöter. Uppgift om vilka andra 

uppdrag en person har måste lämnas till bolagsstämman innan styrelseval. 

Dessutom måste, förutom i undantagsfall, minst hälften av 

styrelseledamöterna vara bosatta inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. I undantagsfall kan regeringen eller berörd myndighet 

tillåta annat. I ett svenskt publikt aktiebolag får inte den verkställande 

direktören vara styrelsens ordförande.112 

 

3.6.2 Noteringskraven113 
Stockholmsbörsen ställer vissa krav på de bolag som ansöker om notering av 

sina aktier. Noteringskraven finns till i syfte att skapa förutsättningar för en 

ändamålsenlig börshandel, säkerställa att bolagen har de resurser som krävs 

för att kunna förse aktiemarknaden med högkvalitativ information samt för 

att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Styrelsen, 

företagsledningen och de av stämman valda revisorerna måste, i samband med 

noteringsprövning, genomgå utbildning gällande noteringsavtalet, 

noteringskraven och insiderfrågor. En prövning av styrelsens och ledningens 

allmänna lämplighet sker i samband med börsnoteringen. Detta innebär att en 

genomgång av dessa personers förflutna görs gällande handlingar som kan 

minska aktiemarknadens förtroende för bolaget. 

 

Enligt aktiebolagslagen är styrelsens huvuduppgift att svara för bolagets 

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, med andra ord att 

                                           
112 ABL (1975:1385). 
113 www.omxgroup.com/stockholmsborsen/se/index.aspx?lank=83. 2004-12-01. 
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verka för bolagets bästa samt att kontrollera verksamheten. Vare sig en 

styrelseledamot är ordinarie eller suppleant får högst en stämmovald 

styrelseledamot arbeta operativt i den löpande verksamheten. Detta för att 

styrelsen skall kunna utöva sin kontrollerande funktion med avseende på hur 

verksamheten bedrivs i bolaget. 

 

För att styrelsen skall ha en självständig ställning gentemot resten av bolaget 

skall mer än hälften av de stämmovalda styrelseledamöterna bestå av 

ledamöter som är oberoende i förhållande till företaget. En bedömning av en 

styrelseledamots förhållande till bolaget görs i varje enskilt fall, där eventuella 

affärer eller andra ekonomiska mellanhavanden mellan styrelseledamoten och 

bolaget och deras omfattning utvärderas. Fall där oberoendet kan ifrågasättas 

är exempelvis om styrelseledamoten är leverantör, kund eller uppdragstagare 

hos bolaget, eller om styrelseledamoten är anställd i närstående institut. Det 

faktum att ett ägar-, kund- eller leverantörsförhållande föreligger behöver 

dock inte alltid innebära att det finns ett beroendeförhållande. Till exempel 

måste inte en ledamot i en bankstyrelse betraktas som beroende enkom på 

grund av att ledamoten, direkt eller indirekt, har ett kreditengagemang hos 

banken. För att säkerställa att aktieägare behandlas lika måste det finnas minst 

två stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större 

aktieägare. Dessa ledamöter skall vara oberoende på samma sätt som nämnts 

ovan.  



Asplund & Fellman - Empiri 

 42

 

4 Empiri 

 
Detta kapitel presenterar det material som samlats in för att kunna beskriva och förstå 

förekomsten av gemensamma styrelseledamöter. Det material som har använts vid 

sammanställningen av empirin har presenterats under rubrik 2.5.5 Datainsamling, som 

återfinns i metodkapitlet. Empirikapitlet inleds med en presentation av uppgifter som är 

hänförliga till styrelseledamöterna. Därefter tar en företagsspecifik del vid, vilken avslutas 

med en beskrivning av ägarförhållanden i bolagen. 
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4.1 Personspecifika uppgifter 
I den för studien utvalda gruppen finns 31 företag, med totalt 206 stycken 

ordinarie ledamöter. Sammanlagt finns det 279 styrelseposter i dessa företag. 

 

4.1.1 Andel kvinnor och män 
Antalet kvinnliga ledamöter var 39 stycken och antalet manliga ledamöter var 

167 stycken, vilket ger en procentuell andel kvinnor på 19 procent och män på 

81 procent.  

 
Diagram 1: Styrelseledamöters könsfördelning. 

kvinnor

män

 
Källa: Egen databas. 

 

4.1.2 Styrelseledamöternas ålder 
När det gäller ledamöternas ålder befann sig flest antal ledamöter i intervallet 

51 år till 60 år, närmare bestämt sammanlagt 89 personer. 74 personer var 

mellan 61 och 70 år gamla och 41 personer var mellan 41 och 50 år. Endast 

två personer var över 71 år gamla. Ingen ledamot var yngre än 41 år. 
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Diagram 2: Styrelseledamöters åldersfördelning. 

 
Källa: Egen databas. 

 

4.1.3 Nationalitet 
Gällande nationalitet har det undersökts huruvida ledamöterna var av svensk 

nationalitet eller utländsk nationalitet. Här visar det sig att lite mer än hälften 

av ledamöterna var svenska och följaktligen var strax under hälften av 

ledamöterna av utländsk nationalitet.  

 
Diagram 3: Styrelseledamöters nationalitetsfördelning.  

andel svenska ledamöter

andel utländska ledamöter

 
Källa: Egen databas. 
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4.1.4  Gemensamma styrelseledamöters styrelseposter 
Antalet styrelseledamöter som innehade fler än ett styrelseuppdrag var 43 

personer, eller 21 procent av det totala antalet styrelseledamöter. Dessa 43 

personer innehade tillsammans 42 procent av det totala antalet styrelseposter, 

det vill säga 116 poster av totalt 279 poster. Det har under studien visat sig att 

personer kunde inneha flera styrelseuppdrag oberoende av vilken position de 

hade. Det vill säga att en verkställande direktör i ett bolag kunde sitta med 

som vanlig ledamot i ett annat bolags styrelse, liksom en vanlig ledamot kunde 

vara ledamot i andra bolag och så vidare. Nedan presenteras en förteckning 

över gemensamma styrelseledamöter och deras styrelseuppdrag. 

 
Tabell 2: Gemensamma styrelseledamöters styrelseposter. 

 Företag Företag Företag Företag Företag Företag 
Sverker 
Martin-Löf 

Ericsson Industri-
värden 

SCA SHB Skanska SSAB 

Arne 
Mårtensson 

Ericsson Holmen Industri-
värden 

Sandvik SHB Skanska 

Anders 
Nyrén 

Industri-
värden 

Sandvik SCA SHB Skanska SSAB 

Marcus 
Wallenberg 

Astra 
Zeneca 

Ericsson Investor Scania SEB Stora 
Enso 

Jacob 
Wallenberg 

ABB Atlas 
Copco 

Electro-
lux 

Investor SEB  

Sune 
Carlsson 

Atlas Copco Autoliv Investor    

Claes 
Dahlbäck 

Gambro Investor Stora 
Enso 

   

Georg 
Ehrnrooth 

Assa Abloy Nokia Sandvik    

Per-Olof 
Eriksson 

Assa Abloy SSAB Volvo    

Sören Gyll 
 

SCA Skanska SKF    

Tom 
Hedelius 

Industri-
värden 

SCA Volvo    

Clas Åke 
Hedström 
 

Sandvik Scania SKF    

Finn 
Johnsson 

Industri-
värden 

Skanska Volvo    
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Ulla Litzén 
 

Atlas Copco Investor SKF    

Håkan 
Mogren 

Astra 
Zeneca 

Gambro Investor    

Michael 
Treschow 

ABB Electrolux Ericsson    

Fredrik Arp 
 

Getinge Trelleborg     

Carl Bennet 
 

Getinge Telia 
Sonera 

    

Staffan 
Bohman 

Atlas Copco Trelleborg     

Sir Peter 
Bonfield 

Astra 
Zeneca 

Ericsson     

Gunnar 
Brock 

Atlas Copco OMX     

Peggy 
Bruzelius 

Electrolux Scania     

Gustaf 
Douglas 

Assa Abloy Securitas     

Ulrika 
Francke 

Förenings-
sparbanken 

Skanska     

Anders Frick 
 

Getinge Securitas     

Sigrun 
Hjelmquist 

Sandvik SHB     

Louis R. 
Hughes 

ABB Electrolux     

Tuve 
Johannesson 

SEB Swedish 
Match 

    

Hans 
Larsson 

Holmen SHB     

Berthold 
Lindqvist 

Securitas Trelleborg     

Fredrik 
Lundberg 

Holmen SHB     

Bernt 
Magnusson 

Nordea Swedish 
Match 

    

Sven-Christer 
Nilsson 

Assa Abloy Telia 
Sonera 

    

Lars 
Ramqvist 

SCA Volvo     

Anders 
Scharp 

Investor SKF     

Melker 
Schörling 

Assa Abloy Securitas     

Jan Sjöqvist 
 

SSAB Stora Enso     
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Lennart 
Sundén 

Förenings-
sparbanken 

Swedish 
Match 

    

Peter D. 
Sutherland 

Ericsson Investor     

Carl-Henric 
Svanberg 

Assa Abloy Ericsson     

Lena Torell 
 

Ericsson Gambro     

Anders 
Ullberg 

Atlas Copco SSAB     

Per Welin 
 

Autoliv Holmen     

Källa: Egen databas. 

 

Antalet kvinnor med fler än en styrelsepost var fem stycken, vilket är två och 

en halv procent av hela urvalsgruppen och 12 procent av det antal 

styrelseledamöter som innehade fler än ett styrelseuppdrag. Antalet män med 

fler än ett styrelseuppdrag var följaktligen 38 stycken samt 18,5 procent av det 

totala antalet styrelseledamöter och 88 procent av de ledamöter som innehade 

fler än en styrelsepost. 

 

4.1.5 Gemensamma styrelseledamöters ålder 
Nedan presenteras en tabell med antal ledamöter i de olika åldersintervallen i 

förhållande till det antal styrelseuppdrag dessa ledamöter innehade. Det är 

tydligt att flest antal styrelseledamöter, 17 personer, befann sig i 

åldersintervallet 51 till 60 år med två styrelseposter var. I tabellen kan skådas 

att de gemensamma styrelseledamöterna med fyra eller fem poster tillhör de 

två nedre åldersintervallen. 

 
Tabell 3: Antalet gemensamma styrelseledamöter i varje åldersintervall beroende på antalet 
styrelseuppdrag.  
 2 poster 3 poster 4 poster 5 poster 6 poster 
41-50 år 3 1 0 1 2
51-60 år 17 4 0 0 2
61-70 år 7 6 0 0 0
totalt  27 11 0 1 4
Källa: Egen databas.  
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Nästa tabell visar samma företeelse som den ovan, men med procenttal 

istället, för att ännu tydligare påvisa på fördelningen av styrelseledamöter inom 

varje kategori. Kategorierna utgörs av antal styrelseposter.  

 
Tabell 4: Gemensamma styrelseledamöters åldersfördelning inom kategorierna som utgörs 
av antalet styrelseuppdrag. (Procent) 
 2 poster 3 poster 4 poster 5 poster 6 poster 
41-50 år 11,1 9,1 0,0 100,0 50,0
51-60 år 63,0 36,4 0,0 0,0 50,0
61-70 år 25,9 54,5 0,0 0,0 0,0
totalt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Källa: Egen databas. 

 

Av dem som innehade 2 styrelseposter var 63 procent i åldrarna 51-60 år. Av 

dem som har tre poster var 55 procent mellan 61-70 år. Ingen i den 

undersökta gruppen hade 4 styrelseposter. En person hade fem styrelseposter 

och befann sig i åldersintervallet 41-50 år. Fyra personer hade sex 

styrelseposter. Två av dessa personer var mellan 41 och 50 år och två var 

mellan 51 och 60 år.  

 

Den sista tabellen gällande ålder och gemensamma styrelseledamöter visar 

andelen ledamöter i de olika åldersintervallen och kategorierna i förhållande 

till det totala antalet styrelseledamöter med fler än en styrelsepost.  

 
Tabell 5: Gemensamma styrelseledamöters åldersfördelning med hänsyn tagen till antalet 
postinnehav. (Procent) 
 2 poster 3 poster 4 poster 5 poster 6 poster Totalt 
41-50 år 7,0 2,3 0,0 2,3 4,7 16,3
51-60 år 39,5 9,3 0,0 0,0 4,7 53,4
61-70 år 16,3 14,0 0,0 0,0 0,0 30,3
totalt 62,8 25,6 0,0 2,3 9,3 100,0
Källa: Egen databas. 
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Även här syns det tydligt att de flesta ledamöterna, 40 procent, hade två 

styrelseposter och var mellan 51 och 60 år. Totalt utgör gruppen 51 till 60 år 

drygt hälften av de gemensamma styrelseledamöterna. Här kan en jämförelse 

göras med åldersfördelningen bland alla styrelseledamöter, där den största 

åldersgruppen även den befann sig mellan 51 och 60 år.  

 

4.1.6 Nationalitet bland de gemensamma styrelseledamöterna 
Bland de styrelseledamöter med fler än en styrelsepost var fyra personer 

utländska och följaktligen 39 personer svenska. Andelen utländska 

styrelseledamöter var med andra ord 9,3 procent och 90,7 procent var 

svenska. 

 
Diagram 4: Gemensamma styrelseledamöters nationalitetsfördelning. 

svenska
utländska

 
Källa: Egen databas. 

 

Denna tydliga övervikt av svenska gemensamma styrelseledamöter kan 

kontrasteras mot nationalitetsfördelningen av alla styrelseledamöter, där bara 

drygt hälften var svenskar. De företag som representerades av utländska 

gemensamma styrelseledamöter var ABB, Assa Abloy, Electrolux, Nokia, 

Sandvik, Astra Zeneca, Ericsson samt Investor. Ericsson representerades av 

två olika styrelseledamöter bland de fyra utländska gemensamma 

90,7 %

9,3 % 
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styrelseledamöterna. De andra företagen hade en ledamot var av de utländska 

gemensamma styrelseledamöterna. 

 

4.2 Företagsspecifika uppgifter 
Nedan följer data gällande studiens 31 företag. 

 

4.2.1 Branschindelning 
I denna studie har företagen delats in både i övergripande branscher och i 

underbranscher. De 31 företagen representerar tillsammans sju branscher och 

inom dessa sju branscher finns 16 underbranscher. De sju övergripande 

branscherna är finans, hälsovård, industri, konsumentvaror, råvaror, 

telekommunikation samt tjänster. De företag som finns under respektive 

bransch är: 

 

 Finans: Föreningssparbanken, Industrivärden, Investor, Nordea, OMX, 
SEB, SHB och Skandia. 

 Hälsovård: Astra Zeneca, Gambro och Getinge. 
 Industri: ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik, Scania, Skanska, SKF, 

Trelleborg och Volvo. 
 Konsumentvaror: Autoliv, Electrolux och Swedish Match. 
 Råvaror: Holmen, SCA, SSAB och Stora Enso. 
 Telekommunikation: Ericsson, Nokia och Telia Sonera.  
 Tjänster: Securitas. 

 

De olika branscherna kan följaktligen sedan i sin tur delas in i underbranscher. 

Finans kan delas in i bank och försäkring, investment- och 

förvaltningsbranschen samt övriga finansiella tjänster. I underbranschen bank 

och försäkring ingår Föreningssparbanken, Nordea, SEB, SHB och Skandia, 

medan Industrivärden och Investor tillhör investment- och 

förvaltningsbranschen. OMX är slutligen ensam i sin underbransch, övriga 

finansiella tjänster. Inom branschen hälsovård ingår varje företag i denna 
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studie i en egen underbransch. Astra Zeneca tillhör läkemedel, Gambro tillhör 

vård och Getinge tillhör medicinsk teknik.  

 

Industribranschen kan delas in i underbranscherna bygg- och 

anläggningsrelaterat, fordon och maskiner samt industriella konglomerat. 

Bygg- och anläggningsrelaterat omfattar företagen Assa Abloy och Skanska. 

Fordon och maskiner i sin tur omfattar Atlas Copco, Sandvik, Scania, SKF 

och Volvo. I underbranschen industriella konglomerat ingår slutligen ABB 

och Trelleborg. Branschen kallad konsumentvaror kan delas in i 

undergrupperna dagligvaror, där Swedish Match ingår, och sällanköpsvaror, 

där Autoliv och Electrolux ingår.  

 

Råvaror kan delas in i gruv och metaller, vilken SSAB tillhör, samt skog, 

vilken Holmen, SCA, och Stora Enso tillhör. Telekommunikationsbranschen 

har två underbranscher som berör de företag som ingår i denna studie och 

dessa är tele- och datakommunikation, i vilken Ericsson och Nokia ingår, 

samt teleoperatörer, i vilken Telia Sonera ingår. Slutligen kvarstår Securitas 

som är ensam i sin bransch tjänster och därmed även var ensam i sin 

underbransch tjänster.  

 

4.2.2 Företagens storlek 
Det finns flera sätt att beräkna storleken på företag. I denna studie har antalet 

anställda valts, vilket innebär att ju fler anställda desto större företag. I tabellen 

nedan följer företagen i storleksordning: 
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Tabell 6: Företagen i storleksordning. 

 ANTAL 
ANSTÄLLDA 

 ANTAL 
ANSTÄLLDA 

Securitas 210 984 Atlas Copco 25 707 
ABB 116 464 Gambro 21 193 
Electrolux 77 140 Autoliv 20 670 
Volvo 73 156 SEB 18 067 
Skanska 69 669 Trelleborg 15 855 
Astra 
Zeneca  

61 900 Förenings-
sparbanken 

15 366 

Ericsson 51 583 Swedish 
Match 

15 115 

Stora 
Enso 

44 264 SSAB 9 374 

SCA 44 191 SHB 9 258 
SKF 38 700 Getinge 6 598 
Sandvik 36 390 Skandia 5 936 
Nordea 33 978 Holmen 4 927 
Scania 29 112 Industri-

värden 
2 581 

Assa 
Abloy 

28 708 OMX  1 682 

Nokia 27 196 Investor 184 
Telia 
Sonera 

26 694   

Källa: Egen databas.  

 

Det fanns en stor spridning i antalet anställda mellan det största företaget som 

var Securitas med över 200 000 anställda och det minsta företaget Investor 

med sina 184 anställda. För att kringgå effekter beroende på skilda 

verksamheter kan företagen delas in i storleksordning utgående ifrån vilken 

bransch de tillhör. Nedan följer en indelning över företagen utgående från 

bransch och storlek. Securitas utelämnas då företaget är ensamt i sin bransch.   
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Tabell 7: Storleksindelning utgående från bransch. 

 FINANS  INDUSTRI 
Nordea 33 978 ABB 116 464 
SEB 18 067 Volvo 73 156 
Förenings-
sparbanken 

15 366 Skanska 69 669 

SHB 9 258 SKF 38 700 
Skandia 5 936 Sandvik 36 390 
Industri-
värden 

2 581 Scania 29 112 

OMX  1 682 Assa Abloy 28 708 
Investor 184 Atlas 

Copco 
25 707 

  Trelleborg 15 855 
    
 Hälsovård  Konsumentvaror 
Astra Zeneca  61 900 Electrolux 77 140 
Gambro 21 193 Autoliv 20 670 
Getinge 6 598 Swedish 

Match 
15 115 

    
 Råvaror  Telekommuni-

kation 
Stora Enso 44 264 Ericsson 51 583 
SCA 44 191 Nokia 27 196 
SSAB 9 374 Telia 

Sonera 
26 694 

Holmen 4 927   
Källa: Egen databas. 

 

Spridningen mellan det största och minsta företaget i respektive bransch är 

emellertid i vissa fall fortfarande relativ stor, men skillnaden beror i detta fall 

inte på helt skilda verksamheter.  

 

4.2.3 Privat och statligt ägande 
Av de 31 företag som ingår i denna studie är det enbart tre företag som kunde 

sägas ha ett inslag av statligt ägande. Dessa tre företag var Nordea, OMX samt 

Telia Sonera. Det statliga ägandet såg olika ut i dessa företag. Det största 

innehavet hade staten i Telia Sonera, där ägarandelen uppgick till 45,3 procent. 

Därefter följer Nordea, i vilken staten hade en andel på 19 procent och 
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slutligen kom OMX med en andel på 6,9 procent. Alla de övriga företagen 

som ingår i denna undersökning var privatägda till 100 procent.  

 

Gällande den kvinnliga representationen satt i Nordea tre kvinnliga 

styrelseledamöter, vilket medförde en könsfördelning på 27,3 procent kvinnor 

och 72,7 procent män i Nordeas styrelse. I OMX satt en kvinna med i 

styrelsen vilket motsvarar 11,1 procent. Slutligen satt två kvinnor med i Telia 

Soneras styrelse, vilket är 22,2 procent av styrelsens totala medlemsantal.  

 

4.2.4 Nationella eller internationella företag? 
För att undersöka ifall företagen kan anses vara nationella eller internationella 

har vi tittat närmare på hur stor andel av den totala marknaden som är 

internationell, det vill säga hur stor del av företagens försäljning som sker 

utomlands. I denna undersökning visar det sig att alla företag kunde anses 

vara internationella. Alla företag hade en del av sin marknad utanför Sverige. 

Ifall en gräns sätts vid 30 procent, det vill säga att åtminstone 30 procent av 

handeln måste äga rum utomlands för att företaget ska vara internationellt, var 

det endast Föreningssparbanken och SHB som kunde anses vara nationella. 

Även dessa två företag hade emellertid en utlandsmarknad, vilket medför att 

även de till viss del kan sägas vara internationella.  

 

Huruvida företagen var nationella eller internationella kan även tänkas bero på 

den kontakt som företaget hade till andra företag utomlands. I detta fall är 

samgående mellan ett svensk bolag och ett utländskt bolag ett tecken på 

internationalitet. Flertalet av de 31 företag som ingår i denna studie har 

kommit till via ett samgående med utländska företag. ABB bildades 1987 av 

det svenska företaget ASEA och det schweiziska företaget BBC Brown 

Boveri. Assa Abloy bildades 1994 efter ett samgående mellan svenska ASSA 

AB och finska Abloy. Astra Zeneca bildades 1999 utifrån svenska Astra AB 
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och brittiska Zeneca Group PLC. Autoliv grundades 1997 efter samgående 

mellan svenska Autoliv AB och amerikanska Morton ASP. Nordea grundades 

2001 och är ett samgående mellan svenska Nordbanken, finska Merita, danska 

Unibank och norska Christiania bank. OMX bildades 2003 efter ett 

samgående mellan svenska OM och finska HEX. Stora Enso grundades 1998 

efter ett samgående mellan svenska Stora och finska Enso. Slutligen 

grundades Telia Sonera 2002 från det svenska Telia och det finska Sonera. 

Många av de 31 företagen hade därutöver kontakt och samarbeten med 

utländska företag, men dessa samarbeten hade inte resulterat i ett samgående. 

Exempelvis är Volvo ett företag som hade mycket samarbete med andra 

företag utomlands och som även hade förvärvat utländska företag.  

 

Vad företaget har för nationalitet, det vill säga var företaget är registrerat har 

slutligen undersökts. Två företag är finska företag och dessa är Nokia och 

Stora Enso. ABB är schweiziskt, Astra Zeneca är brittiskt och Autoliv är 

amerikanskt.  

 

4.2.5 Antal styrelseledamöter 
Det genomsnittliga antalet styrelseledamöter bland de 31 undersökta företagen 

var nio styrelseledamöter, då endast ordinarie styrelseledamöter har beaktats i 

enlighet med studiens avgränsning. Nedan presenteras en lista på antalet 

styrelseledamöter och gemensamma styrelseledamöter i varje styrelse, det vill 

säga hur många styrelseledamöter som även sitter med i något annat företags 

styrelse inom den undersökta gruppen. Företagen följer i storleksordning.  
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Tabell 8: Antal styrelseledamöter samt gemensamma styrelseledamöter utgående från 
storlek.   

 STYRELSE-
LEDAMÖTER 

GEMENSAMMA 

Securitas 9 4 44,4% 
ABB 8 3 37,5% 
Electrolux 9 4 44,4% 
Volvo 10 4 40,0% 
Skanska 9 6 66,7% 
Astra Zeneca  13 3 23,1% 
Ericsson 9 8 88,9% 
Stora Enso 11 3 27,3% 
SCA 8 5 62,5% 
SKF 8 4 50,0% 
Sandvik 8 5 62,5% 
Nordea 11 1 9,1% 
Scania 9 3 33,3% 
Assa Abloy 9 6 667% 
Nokia 9 1 11,1% 
Telia Sonera 9 2 22,2% 
Atlas Copco 9 6 66,7% 
Gambro 8 3 37,5% 
Autoliv 11 2 18,2% 
SEB 9 3 66,7% 
Trelleborg 7 3 42,9% 
Föreningssparbanken 10 2 20,0% 
Swedish Match 7 3 42,9% 
SSAB 8 5 62,5% 
SHB 12 6 50,0% 
Getinge 7 3 42,9% 
Skandia 7 0 0,0% 
Holmen 8 4 50,0% 
Industrivärden 8 5 62,5% 
OMX  9 1 11,1% 
Investor 10 8 80,0% 

Källa: Egen databas.  

 

Av de 31 företagen var det bara ett företag som inte hade någon gemensam 

styrelseledamot med övriga företag i studien och detta företag var Skandia. I 

de övriga företagen fanns det gemensamma styrelseledamöter och dessa 

varierade i antal från en person till hela åtta personer. De företag som hade 

högst antal gemensamma styrelseledamöter var Ericsson och Investor med 

vardera åtta gemensamma styrelseledamöter. Procentuellt hade Ericsson den 

högsta andelen gemensamma styrelseledamöter med en andel på 88,9 procent. 
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Nedan följer en tabell som utöver storleken även tar branschen i beaktande. I 

denna tabell återfinns inte Securitas, då företaget är ensamt i sin bransch. 
 
Tabell 9: Antal styrelseledamöter samt gemensamma styrelseledamöter utgående från 
storlek och bransch. 

 STYRELSE-
LEDAMÖTER 

GEMENSAMMA 

 Finans 
Nordea 11 1 9,1% 
SEB 9 3 66,7% 
Föreningssparbanken 10 2 20,0% 
SHB 12 6 50,0% 
Skandia 7 0 0,0% 
Industrivärden 8 5 62,5% 
OMX  9 1 11,1% 
Investor 10 8 80,0% 
 Hälsovård 
Astra Zeneca  13 3 23,1% 
Gambro 8 3 37,5% 
Getinge 7 3 42,9% 
 Råvaror 
Stora Enso 11 3 27,3% 
SCA 8 5 62,5% 
SSAB 8 5 62,5% 
Holmen 8 4 50,0% 
 Industri 
ABB 8 3 37,5% 
Volvo 10 4 40,0% 
Skanska 9 6 66,7% 
SKF 8 4 50,0% 
Sandvik 8 5 62,5% 
Scania 9 3 33,3% 
Assa Abloy 9 6 66,7% 
Atlas Copco 9 6 66,7% 
Trelleborg 7 3 42,9% 
 Konsumentvaror 
Electrolux 9 4 44,4% 
Autoliv 11 2 18,2% 
Swedish Match 7 3 42,9% 
 Telekommunikation 
Ericsson 9 8 88,9% 
Nokia 9 1 11,1% 
Telia Sonera 9 2 22,2% 

Källa: Egen databas. 
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I branscherna finans och industri fanns det inget tydligt mönster på hur stort 

företaget var, hur stor styrelsen var och hur många gemensamma 

styrelseledamöter företaget hade. Inom finansbranschen var det till och med 

det minsta företaget som hade den största andelen gemensamma 

styrelseledamöter medan det största företaget i branschen hade den minsta 

andelen, bortsett från Skandia som inte hade någon gemensam ledamot. 

 

4.2.6 Samband mellan företag 
Alla företag utom Skandia hade således gemensamma styrelseledamöter med 

något annat företag. Detta medför att det fanns länkar emellan företagen. För 

att åskådliggöra dessa länkar följer nedan en uppräkning av företagen och 

vilka andra företag de kan sägas ha en länk till. Skandia utelämnas då detta 

företag inte hade några gemensamma styrelseledamöter. Länkarna bildas 

genom att styrelseledamöterna i ett företag sitter med i andra företag. Hur 

många länkar som fanns är beroende av dels hur många gemensamma 

styrelseledamöter företaget hade och dels i hur många styrelser dessa 

gemensamma styrelseledamöter satt.   

 
 ABB: Atlas Copco (1 gemensam), Electrolux (3), Ericsson (1), Investor (1) och SEB (1). 
 Assa Abloy: Ericsson (1), Nokia (1), Sandvik (1), Securitas (2), SSAB (1), Telia Sonera (1) 

och Volvo (1). 
 Astra Zeneca: Ericsson (2), Gambro (1), Investor (2), Scania (1), SEB (1) och Stora 

Enso (1). 
 Atlas Copco: ABB (1), Autoliv (1), Electrolux (1), Investor (3), OMX (1), SEB (1), SKF 

(1), SSAB (1) och Trelleborg (1). 
 Autoliv: Atlas Copco (1), Holmen (1) och Investor (1). 
 Electrolux: ABB (3), Atlas Copco (1), Ericsson (1), Investor (1), Scania (1) och SEB (1). 
 Ericsson: ABB (1), Assa Abloy (1), Astra Zeneca (2), Electrolux (1), Gambro (1), 

Holmen (1), Industrivärden (2), Investor (2), Sandvik (1), SCA (1), Scania (1), SEB (1), 
SHB (2), Skanska (2), SSAB (1) och Stora Enso (1). 

 Föreningssparbanken: Skanska (1) och Swedish Match (1). 
 Gambro: Astra Zeneca (1), Ericsson (1), Investor (2) och Stora Enso (1). 
 Getinge: Securitas (1), Telia Sonera (1) och Trelleborg (1). 
 Holmen: Autoliv (1), Ericsson (1), Industrivärden (1), Sandvik (1), SHB (3) och Skanska 

(1). 
 Industrivärden: Ericsson (2), Holmen (1), Sandvik (2), SCA (3), SHB (3), Skanska (4), 

SSAB (2) och Volvo (2). 
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 Investor: ABB (1), Astra Zeneca (2), Atlas Copco (3), Autoliv (1), Electrolux (1), 
Ericsson (2), Gambro (2), Scania (1), SEB (2), SKF (2) och Stora Enso (2). 

 Nokia: Assa Abloy (1) och Sandvik (1). 
 Nordea: Swedish Match (1). 
 OMX: Atlas Copco (1). 
 Sandvik: Assa Abloy (1), Ericsson (1), Holmen (1), Industrivärden (2), Nokia (1), SCA 

(1), Scania (1), SHB (3), Skanska (2), SKF (1) och SSAB (1). 
 SCA: Ericsson (1), Industrivärden (3), Sandvik (1), SHB (2), Skanska (3), SKF (1), SSAB 

(2) och Volvo (2). 
 Scania: Astra Zeneca (1), Electrolux (1), Ericsson (1), Investor (1), Sandvik (1), SEB (1), 

SKF (1) och Stora Enso (1). 
 SEB: ABB (1), Astra Zeneca (1), Atlas Copco (1), Electrolux (1), Ericsson (1), Investor 

(2), Scania (1), Stora Enso (1) och Swedish Match (1). 
 Securitas: Assa Abloy (2), Getinge (1) och Trelleborg (1). 
 SHB: Ericsson (2), Holmen (3), Industrivärden (3), Sandvik (3), SCA (2), Skanska (3) och 

SSAB (2).  
 Skanska: Ericsson (2), Föreningssparbanken (1), Holmen (1), Industrivärden (4), Sandvik 

(2), SCA (3), SHB (3), SKF (1), SSAB (2) och Volvo (1). 
 SKF: Atlas Copco (1), Investor (2), Sandvik (1), SCA (1), Scania (1) och Skanska (1). 
 SSAB: Assa Abloy (1), Atlas Copco (1), Ericsson (1), Industrivärden (2), Sandvik (1), 

SCA (2), SHB (2), Skanska (2), Stora Enso (1) och Volvo (1). 
 Stora Enso: Astra Zeneca (1), Ericsson (1), Gambro (1), Investor (2), Scania (1), SEB (1) 

och SSAB (1). 
 Swedish Match: Föreningssparbanken (1), Nordea (1) och SEB (1). 
 Telia Sonera: Assa Abloy (1) och Getinge (1). 
 Trelleborg: Atlas Copco (1), Getinge (1) och Securitas (1). 
 Volvo: Assa Abloy (1), Industrivärden (2), SCA (2), Skanska (1) och SSAB (1).  

 

Intressant är även att se på hur många gemensamma styrelseledamöter det 

fanns inom varje bransch114. I två av de sex branscherna fanns det inte några 

gemensamma styrelseledamöter och dessa branscher är konsumentvaror och 

telekommunikation. I finansbranschen fanns det två gemensamma 

styrelseledamöter i företagen SEB och Investor samt tre gemensamma 

styrelseledamöter i SHB och industrivärden. I hälsovårdsbranschen var det 

Astra Zeneca och Gambro som hade en gemensam, medan SSAB hade en 

gemensam med Stora Enso och två gemensamma med SCA i 

råvarubranschen. Den bransch där det fanns mycket länkar mellan företagen 

är industribranschen. Här nedan följer en tabell över kopplingarna mellan 

                                           
114 Se bilaga 2. 
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företagen i denna bransch, det vill säga hur många gemensamma 

styrelseledamöter företagen har.  

 
Tabell 10: Gemensamma styrelseledamöter i industribranschen. 

 A V SK. SKF SA. SC. AS. AC T 
ABB (A)  0 0 0 0 0 0 1 0 
Volvo (V) 0  1 0 0 0 1 0 0 
Skanska (Sk.) 0 1  1 2 0 0 0 0 
SKF  0 0 1  1 1 0 1 0 
Sandvik (Sa.) 0 0 2 1  1 1 0 0 
Scania (Sc.) 0 0 0 1 1  0 0 0 
Assa Abloy 
(As.) 

0 1 0 0 1 0  0 0 

Atlas Copco 
(AC) 

1 0 0 1 0 0 0  1 

Trelleborg (T) 0 0 0 0 0 0 0 1  
Källa: Egen databas. 

 

ABB och Volvo hade endast en gemensam ledamot med någon i branschen 

och båda företagen hade denna gemensamma ledamot med Atlas Copco. SKF 

och Sandvik är de två företag som hade flest länkar till andra företag i 

branschen, mer specifikt med fyra företag vardera.  

 

4.2.7 Ägarstrukturer och sfärer  
Nedan redogörs det för de mest betydande ägarna i bolagen samt vilka, om 

några, sfärer som fanns representerade.  

 

 ABB ingick i Wallenbergsfären som innehade 10 procent av rösterna. 
 Assa Abloy ägdes till störst del av finska Wärtsilä Corp. Assa Abloy 

ingick även i Douglassfären och Schörlingsfären.  
 Astra Zeneca ingick i Wallenbergsfären där 5 procent av rösterna i 

bolaget innehades genom ägandet i Investor.  
 Atlas Copco kontrollerades av Wallenbergsfären. Näst störst aktieägare 

var Robur fonder med 4,9 procent av kapitalet. 
 Autoliv ingick inte i någon sfär. 
 Electrolux hade ingen stor enskild aktieägare. Investor hade dock ett 

innehav på 5,9 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna, vilket 
medför att företaget ingick i Wallenbergsfären. 



Asplund & Fellman - Empiri 

 61

 Ericsson ingick i Svenska Handelsbankssfären (SHB-sfären) som 
genom Industrivärden hade 27,7 procent av rösterna och 2,5 procent 
av kapitalet och genom sina stiftelser 13,7 procent av rösterna och 1,2 
procent av kapitalet. Ericsson ingick även i Wallenbergsfären som 
innehade 38,4 procent av rösterna och 5,4 procent av kapitalet.  

 Föreningssparbanken ingick i Föreningssparbankssfären där 
Sparbanksstiftelser ägde 20,9 procent av rösterna och kapitalet och 
Fristående sparbanker ägde 7,2 procent.  

 Gambro kontrollerades av Wallenbergsfären som innehade 32,3 
procent av rösterna och 24,5 procent av kapitalet. 

 Getinge kontrollerades av dess styrelseordförande Carl Bennet som 
innehade 46,4 procent av rösterna och 14,1 procent av aktierna. 
Företaget ingick även i Douglassfären där företaget Latour hade 4,4 
procent av rösterna och 7,1 procent av kapitalet. 

 Holmen ägdes till stor del av Lundbergsfären som innehade 52,9 
procent av rösterna och 28,4 procent av kapitalet. Andra större ägare i 
Holmen var Kempesfären med 18 procent av rösterna och 6,9 procent 
av kapitalet och SHB-sfären med 8,7 procent av rösterna och 3,1 
procent av kapitalet. 

 Industrivärden utgjorde hjärtat i SHB-sfären som innehade 32,7 
procent av rösterna och 23,8 procent av kapitalet. Ett visst korsägande 
fanns mellan Industrivärden och SCA, där SCA hade 5 procent av 
rösterna och 3,6 procent av kapitalet i Industrivärden och 
Industrivärden hade 28,3 procent av rösterna och 8,2 procent av 
kapitalet i SCA. Lundbergsfären innehade 6,1 procent av kapitalet och 
8,4 procent av rösterna i bolaget. 

 Investor innehades av Wallenbergsfären med 46 procent av rösterna 
och 21,6 procent av kapitalet. SEB-sfären innehade 4,9 procent av 
rösterna och 2,4 procent av kapitalet i Investor. 

 Nokia ingick inte i någon sfär. 
 Nordea ägdes till mer än 50 procent av utländska ägare. Svenska staten 

var den största enskilda aktieägaren med 19 procent av rösterna och 
kapitalet. 

 OMX ingick i Wallenbergsfären genom Investor och ägdes även till 
viss del av staten.   

 Sandvik ägdes av SHB-sfären till 14,8 procent, varav Industrivärden 
stod för 8,1 procent. Robur fonder hade 4,2 procent av rösterna. 
Industrivärden var den största enskilda aktieägaren. 

 SCA ingick i SHB-sfären som hade 39, 5 procent av rösterna i SCA, 
industrivärden stod för 28,3 procent av dessa röster. 

 Scania ägdes till 34 procent av rösterna och 18,7 procent av kapitalet 
av utländska Volkswagen AG. Wallenbergsfären innehade 19,9 procent 
av rösterna och 12,7 procent av kapitalet varav Investor hade 15,3 
procent av rösterna 9,1 procent av kapitalet. 
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 SEB ingick i Wallenbergsfären som hade 21,6 procent av rösterna. 
SEB-fonder hade 1,9 procent av rösterna i SEB. 

 Securitas ägdes till stor det av utländska ägare som hade 56,1 procent 
av kapitalet och 39,4 procent av rösterna. Douglassfären innehade 32,9 
procent av rösterna och 11,9 procent av kapitalet. Schörlingsfären hade 
8,1 procent av rösterna och 4,2 procent av kapitalet i Securitas.  

 SHB ingick i SHB-sfären som hade 19,3 procent av rösterna och 17,7 
procent av kapitalet. Industrivärden hade 7,4 procent av rösterna och 
6,8 procent av kapitalet. 

 Skandia var ett så kallat ”herrelöst” bolag, då det inte fanns någon 
aktieägare med mer än antingen 10 procents röster eller 10 procent 
kapital. Finska Sampo blev i januari 2003 ny storägare med 5,3 procent 
av rösterna och kapitalet. 

 Skanska kontrollerades av SHB-sfären som hade 37, 4 procent av 
rösterna och 10,3 procent av kapitalet.  

 SKF ingick i Wallenbergsfären som innehade 33,2 procent av rösterna 
och 11,5 procent av kapitalet. 

 SSAB ingick i SHB-sfären som hade 17,3 procent av rösterna och 13,4 
procent av kapitalet varav Industrivärden stod för 15,6 procent av 
rösterna och 12 procent av kapitalet. 

 Stora Enso innehades av Wallenbergsfären, som hade 24 procent av 
rösterna och 8,6 procent av kapitalet i bolaget. 

 Swedish Match hade ingen dominerande aktieägare och ingick därmed 
inte i någon sfär. 

 Telia Sonera kontrollerades av Svenska staten med 45,3 procent av 
rösterna och kapitalet. Finska staten hade 19,1 procent av rösterna och 
kapitalet. 

 Trelleborg kontrollerades av Dunkersfären som innehade 55,5 procent 
av rösterna och 13,5 procent av kapitalet.  

 Volvo ägdes till störst del av Renault med 20 procent av rösterna och 
kapitalet. Robur fonder hade 5,8 procent av rösterna och 3,3 procent av 
kapitalet. Volvo ingick även i SHB-sfären, som innehade 6,2 procent av 
rösterna och 2,5 procent av kapitalet. 

 

Bland de 31 studerade företagen fanns följaktligen nio olika sfärer 

representerade och dessa var Douglassfären, Dunkersfären, 

Föreningssparbankssfären, Kempesfären, Lundbergsfären, Schörlingsfären, 

SEB-sfären, SHB-sfären och Wallenbergsfären. Den sfär som var störst bland 

urvalet av de 31 mest omsatta företagen på A-listan var Wallenbergsfären med 

12 företag. Därefter kom SHB-sfären med nio företag. Intressant är att 
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Ericsson ingick i både Wallenberg- och SHB-sfären. Holmen kunde till och 

med sägas ingå i tre sfärer och dessa var SHB-sfären, Lundbergsfären och 

Kempesfären. Assa Abloy och Securitas ingick i två olika sfärer tillsammans, 

Douglassfären och Schörlingsfären. En sammanfattande översikt över de 

företag som ingick i respektive sfär finns i bilaga tre115. 

 

                                           
115 Se bilaga 3. 
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5 Analys 
 

 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av den presenterade 

referensramen. Kapitlet inleds med diskussion kring kvinnligt och manligt samt 

styrelseledamöternas nationalitet. Därefter analyseras gemensamma styrelseledamöternas 

styrelseuppdragsinnehav och den kompetens som kan tänkas inverka på förekomsten av 

gemensamma styrelseledamöter. Denna första del av analysen kan sägas ha sin grund i 

personspecifika uppgifter medan den andra delen har de specifika företagen i fokus. Andra 

delen inleds med en diskussion kring företagsstorlek. Därefter tar en diskussion kring 

centralitet och vilka företag som kan anses vara centrala vid. Analyskapitlet avslutas med 

att företagens inbördes samband diskuteras och då med utgångspunkt i de specifika 

branscherna och ägarsfärerna. De resonemang som förs i detta kapitel ligger till grund för 

studiens slutsats.  
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5.1 Kvinnligt och manligt 
Det faktum att de kvinnliga ledamöterna endast var 19 procent av det totala 

antalet ledamöter som har ingått i studien och 12 procent av det totala antalet 

gemensamma styrelseledamöter kan exempelvis, som Lindham konstaterat, 

bero på att manliga arvingar till familjeföretag och direktörer än idag har 

försprång framför de kvinnliga116.  

 

Det har i vår studie visats att andelen kvinnliga styrelseledamöter var något 

högre i två av de tre statligt ägda bolagen, Telia Sonera och Nordea, än 

studiens genomsnitt 19 procent. Denna problematik tas även upp av Wheeler 

som menar att statliga företag lägger mer vikt vid exempelvis könsfördelning i 

sina styrelser117. Något som är anmärkningsvärt var att i Telia Sonera, där 

staten var den största ägaren med 45,3 procent, var den kvinnliga 

representationen lägre än vad den var i Nordea där staten ägde 19 procent. 

Dessa två företag visar på ett positivt samband mellan statligt ägande och 

högre kvinnlig representation, men däremot inte något positivt samband 

mellan hur stor statens ägarandel är och hur hög den kvinnliga 

representationen är. Detta tyder på att det även kan finnas andra orsaker till 

att representationen såg ut som den gjorde i dessa bolag. Det tredje bolaget i 

studien där staten hade ett ägande, OMX, hade lägre andel kvinnliga 

styrelseledamöter än studiens genomsnitt, endast 11,1 procent, vilket talar 

emot ett positivt samband mellan statligt ägande och högre kvinnlig 

representation i styrelser. I detta företag hade staten dock endast 6,9 procent 

av ägandet, vilket kan innebära att statens inflytande inte var så stort och att 

staten därmed inte kunde påverka styrelsens sammansättning i lika hög grad 

som den kunde i de två övriga bolagen.  

 
                                           
116 Lindham (2004). 
117 Wheeler (2001) i Ingley & van der Walt (2003). 
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5.2 Nationalitet 
21 procent av det totala antalet styrelseledamöter innehade tillsammans 42 

procent av antalet styrelseposter, vilket innebär att det fanns många poster att 

fylla i jämförelse med hur många de gemensamma styrelseledamöterna var. 

Nästan hälften av det totala antalet ledamöter i bolagen bland de mest omsatta 

företagen på börsens A-lista var utländska, medan endast 9,3 procent av de 

gemensamma ledamöterna var utländska. Det var följaktligen i mycket högre 

utsträckning svenska ledamöter som innehade fler styrelseuppdrag än ett i den 

undersökta gruppen. Att ett stort antal poster innehades av en relativt liten 

andel styrelseledamöter skulle kunna förklaras med det faktum att det i en 

annan studie konstaterades att det finns en liten rekryteringsbas gällande 

svenska ledamöter beroende på att Sverige är ett litet land118. I vår studie anses 

dock inte rekryteringsbasen vara fullt så liten, eftersom ABL säger att minst 

hälften av ledamöterna skall vara från EES-området119, vilket ger en öppning 

för företagen till att ha ledamöter från andra länder i Europa utöver Sverige. 

Det som visade sig vara en orsak till en liten rekryteringsbas och därmed 

många gemensamma ledamöter i en schweizisk studie kan med andra ord inte 

anses vara en lika stark förklaring till att det finns gemensamma ledamöter i 

Sverige120. Detta eftersom det i Schweiz är lagstadgat att minst hälften av 

ledamöterna måste vara av schweizisk nationalitet, medan förhållandet i 

svensk lagstiftning bevisligen är ett annat. 

 

5.3 Ledamöters innehav av poster 
42 procent av det totala antalet styrelseposter innehades av 21 procent av det 

totala antalet styrelseledamöter, vilket tyder på att dessa personer innehade 

relativt mycket makt. Det vanligaste när det gäller gemensamma 
                                           
118 Törnqvist & Welinder (2003). 
119 ABL (1975:1385). 
120 Loderer & Peyer (2002). 
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styrelseledamöter var att inneha totalt två styrelseuppdrag. Bland dem som 

innehade två styrelseuppdrag var flest ledamöter i åldrarna 51-60 år. Det näst 

vanligaste var att inneha tre styrelseposter och i denna grupp var de flesta 

ledamöterna istället mellan 61 och 70 år. Detta kan tyda på att det antal poster 

en ledamot har ökar med åldern, vilket överensstämmer med resultatet av en 

studie genomförd i Schweiz som visat att ålder, fram till 65 år, har ett positivt 

samband med utnämningar till styrelser eftersom personernas rykte och 

kontaktnät anses öka med åldern121. Denna tendens kan dock endast skönjas 

vid beaktande av två samt tre styrelseposter. Då även de gemensamma 

styrelseledamöterna med fem samt sex styrelseposter studeras stämmer inte 

längre ovannämnda tendens, som visade att antal styrelseposter ökade med 

ålder. Här handlade det istället om yngre ledamöter, vilket innebär att det 

måste finnas fler förklaringar till att vissa ledamöter hade många poster. Dessa 

diskuteras nedan under 5.3.1, 5.3.2 samt 5.3.3.  

 

5.3.1 Lojalitet 
Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén satt alla tre i 

Industrivärdens, SHB:s och Skanskas styrelser. Dessutom satt de två och två i 

resterande bolag där de innehade styrelseposter, undantaget Holmen. Det kan 

finnas flera förklaringar till att dessa tre personer återkom som ledamöter i 

samma bolag. En förklaring kan vara att en grupp män i medelåldern håller 

samman genom att rekrytera personer inom den egna gruppen till sina 

styrelser122. Den lojalitet och det förtroende som kommer av att ledamöterna 

känner varandra och passar ihop är viktigt för att känna tillfredställelse och ett 

större engagemang till gruppen.123 Denna typ av lojalitet och engagemang 

skulle även kunna bidra till att personer med färre poster satt tillsammans i 

                                           
121 Loderer & Peyer (2002). 
122 Petrelius (2003). 
123 Petrelius (2003); Ingley & van der Walt (2003).  
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styrelser. Det är med andra ord inte endast något som skulle kunna gälla för 

dem som hade fem till sex styrelseposter. Exempelvis satt Lars Ramqvist och 

Tom Hedelius tillsammans i både Volvos styrelse och SCA:s styrelse och 

Fredrik Lundberg och Hans Larsson satt tillsammans i både Holmens styrelse 

och SHB:s styrelse. 

 

5.3.2 Ägande 
Marcus Wallenberg med sammanlagt sex styrelseposter och Jacob Wallenberg 

med fem styrelseposter satt endast tillsammans i två bolagsstyrelser, SEB och 

Investor. Det stora antalet poster kan därmed inte förklaras på samma sätt 

som ovan. Istället kan det gällande dessa två personer sägas ha handlat om 

ägarrepresentation då alla de bolag där de var styrelseledamöter ingick i 

Wallenbergsfären. Det kan här sägas röra sig om kontrollägande, som enligt 

Tson Söderström är vanligt i Europa. Genom kontrollägande kan 

kontrollägaren eller ägargruppen, såsom en sfär, inverka på val av 

styrelseledamöter och på så sätt bibehålla ett fast grepp om sina bolag.124 

 

I och med att kontrollägare kan välja in representanter som skall tillvarata 

deras intressen kan de styrelser som kontrollägarna tillsätter sägas ha en 

kontrollroll. Carpenter menar att det i styrelsens kontrollroll ingår att 

utvärdera företagets och verkställande direktörens prestationer för att kunna 

säkerställa en god utveckling av företaget och för att tillvarata ägarnas 

intressen.125 Detta är med andra ord även något som ytterligare skulle kunna 

bidra till att ägare eller ägargrupper kan bibehålla ett fast grepp om sina bolag. 

 

Ytterligare exempel på ägarrepresentation i styrelser är Gustaf Douglas som 

satt med i två styrelser vars företag ingick i Douglassfären och Melker 

                                           
124 Tson Söderström, et al. (2003). 
125 Carpenter (1988); Louden (1982) i Zahra & Pearce (1989). 
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Schörling som även han satt med i två styrelser vars företag ingick i 

Schörlingsfären. Ett annat exempel på ägarrepresentation är Carl Bennet som 

var storägare i Getinge och satt med i Getinges styrelse. Det behöver med 

andra ord inte endast vara sfärer som representeras i styrelser utan även 

enskilda stora ägare. Denna studie visar med andra ord att ägare och 

ägarrepresentanter återkom i styrelser där de hade ett intresse, vilket även 

Petrelius tidigare poängterat126.  

 

5.3.3 Nyckelpersoner 
De fem gemensamma styrelseledamöterna som hade fem respektive sex 

styrelseposter vardera var personer som kan sägas inneha mycket makt. De 

kan därmed sägas ha varit nyckelpersoner bland de studerade ledamöterna, 

utifrån Petrelius kriterium127. För dem som satt med i de styrelser där 

nyckelpersonerna fanns skulle detta kunna innebära utnämnande till ytterligare 

styrelser där dessa centrala personer hade inverkan på 

styrelserepresentationen. Det kan tänkas att personer som satt med i samma 

styrelser som nyckelpersonerna, i enlighet med agentteorin, kan belönas med 

att få ytterligare styrelseuppdrag i fall då de har presterat väl. I andra fall kan 

det helt enkelt handla om att de får ytterligare uppdrag tack vare att de har de 

”rätta” sociala kontakterna.128  

 

5.4 Gemensamma styrelseledamöters kompetens 
Tre personer, Clas Åke Hedström, Staffan Bohman samt Jan Sjöqvist satt i 

flera styrelser vardera vars företag befinner sig inom samma bransch. Clas Åke 

Hedström satt med i företag inom industribranschen, vilket även Staffan 

Bohman gjorde, medan Jan Sjöqvist satt med i företag inom råvarubranschen. 

                                           
126 Petrelius (2003). 
127 Ibid. 
128 Davis (1993). 
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Detta kan tyda på att dessa personer innehade en kompetens som är värdefull 

i den specifika branschen. Multipla styrelseuppdrag kan enligt Carpenter och 

Westphal förklaras med att företagen befinner sig i en homogen miljö där 

styrelseledamöter med kunskaper från liknande situationer är eftertraktade129. I 

fall detta skulle stämma fullt ut innebär det emellertid att alla de övriga 

gemensamma styrelseledamöterna skulle ha haft en mångsidig kompetens och 

ha verkat i företag med heterogena miljöer. I vår studie ifrågasätts inte ifall 

ledamöterna hade en mångsidig kompetens eller ej, utan ifall verkligen alla 

resterande företag befann sig i heterogena miljöer och på vilket sätt dessa 

miljöer i så fall skulle ha varit heterogena. Den miljö ett företag befinner sig i 

behöver inte endast bero av vilken bransch företaget ingår i. Det kan även 

finnas andra faktorer som gör att enstaka företag från olika branscher går 

igenom liknande situationer, från vilka ledamöter skulle kunna bära med sig 

erfarenheter som kan vara till gagn utanför en specifik bransch. Med andra 

ord behöver inte specifik branschkompetens vara den enda förklaringen till 

gemensamma styrelseledamöter, utan det kan även finnas annan kompetens 

som medför att företag har gemensamma ledamöter inom och utom sin 

bransch.  

 

5.5 Företagsstorlek 
Enligt denna studie har inget samband funnits mellan antalet gemensamma 

ledamöter och ett företags storlek. Investor och Ericsson var de företag som 

hade flest gemensamma styrelseledamöter, med ett antal på åtta personer. 

Intressant är att Investor var det minsta företaget i urvalsgruppen medan 

Ericsson var ett av de största företagen. Med detta som bakgrund kan det 

konstateras att företags antal gemensamma ledamöter inte ökade med 

storleken på företag, vilket även visade sig tydligt vid beaktande av de övriga 

                                           
129 Carpenter & Westphal (2001) i Ingley & van der Walt (2003). 
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företagens storlek och antal gemensamma styrelseledamöter. Resultaten av 

tidigare undersökningar påvisar att antalet gemensamma styrelseledamöter 

ökar ju större företag är130. Resultatet i vår studie ger inget belägg för denna 

tes. Valet av antal anställda som kriterium för storlek kan emellertid inverka på 

resultatet. Exempelvis verkar Investor inom en bransch som inte är 

personalintensiv, vilket skulle kunna vara en anledning till att välja ett annat 

kriterium för storlek, såsom exempelvis marknadsvärde på eget kapital. 

 

För att minska påverkan av storlekskriteriet på resultatet studeras även 

företagen inom sin bransch. Här kan inte heller något tydligt mönster utrönas, 

även om de största företagen i branscherna konsumentvaror och 

telekommunikation hade flest antal gemensamma ledamöter. Intressant är att 

det procentuellt sett var det minsta företaget som hade störst andel 

gemensamma styrelseledamöter inom branschen hälsovård, medan det största 

företaget hade lägst andel. Detta förhållande visar ännu tydligare att det inte 

gick att utröna något mönster gällande storlek och antal / andel gemensamma 

styresledamöter.  

 

Om styrelsernas storlek studeras kan inte heller här något mönster skönjas. 

Fler antal styrelseledamöter innebär i vår studie inte per automatik att företag 

innehade fler gemensamma ledamöter. Loderer och Peyer menar emellertid att 

det finns en ökad sannolikhet att större företag har fler gemensamma 

styrelseledamöter, då dessa företag ofta har större styrelser131. 

 

Skandia var det enda företaget som inte hade några gemensamma 

styrelseledamöter. Skandia var ett förhållandevis litet bolag med få 

styrelseledamöter. Detta skulle kunna innebära att ovannämnda tes om 

                                           
130 Loderer & Peyer (2002); Stokman, et al. (1985) i Pettigrew (1992). 
131 Loderer & Peyer (2002). 
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styrelsens storlek i samband med gemensamma ledamöter i detta fall kan vara 

applicerbar. Detta då Loderers och Peyers132 resonemang även skulle kunna 

tolkas som att mindre företag har mindre styrelser, vilket då skulle minska 

sannolikheten för att det finns ledamöter med ytterligare styrelseuppdrag.  

  

5.6 Centrala företag 
Investor och Ericsson hade flest antal gemensamma styrelseledamöter av de 

studerade företagen. De var med andra ord de företag som delade flest av sina 

styrelseledamöter med andra företag. Ifall de undersökta företagen kan sägas 

utgöra ett nätverk skulle Ericsson och Investor, i enlighet med vad Haunschild 

och Beckman har framfört om centralitet133, ha varit de mest centrala 

aktörerna i nätverket, eftersom de båda företagen hade flest antal 

gemensamma ledamöter. I tidigare svenska undersökningar kommer 

författarna fram till att bankerna och andra finansiella företag är centrala i 

svenskt näringsliv134. I vår studie var Investor, som är ett finansiellt företag, en 

central aktör, men däremot kan inte bankerna sägas vara centrala aktörer. 

Nordea hade endast en gemensam styrelseledamot, Föreningssparbanken 

hade två gemensamma ledamöter och SEB hade tre gemensamma ledamöter. 

Dessa antal är relativt få med tanke på att 16 av studiens 31 företag hade fler 

gemensamma ledamöter. SHB ingår dock i dessa 16 företag med sina sex 

gemensamma ledamöter, varför denna bank kan sägas ha haft en relativt 

central roll.  

 

Tre av bankerna har sfärer uppkallade efter sig, SEB-sfären, SHB-sfären samt 

Föreningssparbankssfären, vilket skulle kunna tyda på att bankerna ändå hade 

en central roll. Vid studerande av SHB-sfären framgår det att Industrivärden, 

                                           
132 Loderer & Peyer (2002). 
133 Haunschild & Beckman (1998). 
134 SOU 1968:3; Ottosson (1993). 
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som är ett finansiellt bolag, var det viktigaste bolaget inom denna sfär. I SEB-

sfären var ägandet av SEB relativt litet, varför banken i denna sfär inte kan 

sägas ha haft en framträdande roll. I Föreningssparbankssfären slutligen ingick 

bara Föreningssparbanken av de studerade företagen, vilket innebär att trots 

att banken utgjorde en stor del av sfären hade inte banken någon central roll i 

denna studie. Med detta menas att inte heller vid beaktande av sfärer som 

uppkallats efter banker förefaller SEB eller Föreningssparbanken ha haft 

särskilt framträdande roller.    

 

5.7 Centralitet beroende på nationalitet 
Ericsson och Investor, som hade flest gemensamma styrelseledamöter, är 

båda svenska företag. Bland de utländska företagen fanns mellan en och tre 

gemensamma styrelseledamöter. ABB hade tre gemensamma ledamöter, 

Autoliv hade två, Nokia hade en och Stora Enso hade tre gemensamma 

ledamöter. Även om inte tre gemensamma ledamöter nödvändigtvis behöver 

anses vara få, hade ändå de företag med flest gemensamma ledamöter av de 

utländska företagen mindre än hälften så många som Ericsson och Investor. 

Av de utländska företagen hade Nokia minst antal gemensamma ledamöter, 

endast en person. Nokia har inte genomgått några fusioner eller förvärv med 

svenska företag, vilket de andra företagen som är utländska har gjort. Att de 

andra utländska företagen hade fler gemensamma ledamöter skulle med andra 

ord kunna bero på att de har varit svenska företag som köpts upp av eller 

fusionerat med utländska företag. Med detta som bakgrund kan konstateras 

att de utländska företagen relativt sett inte var så centrala i nätverket. En 

liknande slutsats drar Stokman et al. i sin studie, i vilken utländska företag inte 

visade sig vara särskilt centrala aktörer i nationella nätverk135.   

 

                                           
135 Stokman, et al. (1985) i Pettigrew (1992). 
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5.8 Samband mellan företagen 
I denna studie studeras enbart direkta relationer, det vill säga situationer där 

två olika företag åtminstone hade en gemensam styrelseledamot.136 Nedan 

diskuteras först direkta samband inom branscher och sedan följer ett stycke 

om direkta samband beroende på ägarstrukturer och sfärer.  

 

5.8.1 Samband inom branscher 
Inom industribranschen kan kopplingarna sägas ha varit ganska många. Alla 

företag inom denna bransch hade någon gemensam ledamot med ett annat 

företag inom branschen. Detta kan vara ett tecken på att det är hög 

konkurrens inom industrin och att företagen försöker knyta viktiga kontakter 

till sig genom att ha gemensamma styrelseledamöter, vilket Palmer et al 

diskuterat i en tidigare studie137. Ifall gemensamma ledamöter skulle vara ett 

tecken på hög konkurrens så skulle inte konkurrensen inom vare sig 

konsumentvarubranschen eller telekommunikationsbranschen kunna sägas ha 

varit särskilt hög, då ingen av dessa branscher hade några gemensamma 

ledamöter inom branschen. Ericsson och Nokia ingår i 

telekommunikationsbranschen och dessa företag är hårda konkurrenter, 

åtminstone inom mobiltelefoni. Ovanstående resultat ifrågasätter därmed 

sambandet mellan gemensamma ledamöter och hög konkurrens.  

 

För att studera detta närmare granskas underbranscherna, då konkurrensen 

inom en underbransch, där verksamheterna liknar varandra mer, torde vara 

högre än inom branschen som helhet. Inom råvarubranschens och 

finansbranschens respektive underbranscher fanns inga samband mellan 

företagen. I hälsovårdsbranschen ingår alla tre företag i varsin underbransch, 

varför kopplingar dem emellan inte kan studeras i detta sammanhang. Kvar att 
                                           
136 Pettigrew (1992). 
137 Palmer, et al. (1986). 
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studera är industribranschens underbranscher, där endast underbranschen 

fordon och maskiner hade inbördes gemensamma ledamöter. Här hade SKF 

flest gemensamma ledamöter inom gruppen, då företaget hade en gemensam 

ledamot med alla de andra företagen utom Volvo, som endast hade kopplingar 

till företag utanför underbranschen. De andra företagen inom denna 

underbransch, utom Volvo, hade även de inbördes kopplingar till varandra. 

Att företagen inom just denna underbransch hade gemensamma 

styrelseledamöter kan, utöver förklaringen som grundar sig i hög konkurrens, 

även ha med resursberoende att göra. Resursberoende kan ta sig uttryck i att 

det finns någon osäkerhet, exempelvis på marknaden eller i relationen till 

andra företag, eller att företag vill sprida eller delge varandra information138. 

Med detta avses att relationer inom en bransch inte endast behöver ha med 

konkurrens att göra, utan att det kan finnas andra saker som gör att företag 

vill knyta sig till varandra. 

 

Bland de företag som hade inbördes kopplingar till varandra inom 

underbranschen fordon och maskiner är det intressant att se att antalet 

kopplingar ett företag hade till andra, i form av gemensamma 

styrelseledamöter, ökade med storlek, då SKF, som var störst, hade tre, 

Sandvik och Scania hade två samt Atlas Copco hade en. Här kan även en 

parallell till resursberoendeteorin dras, då större företag enligt denna teori har 

fler gemensamma ledamöter beroende på att de har tillgång till mer resurser 

och därmed kan påverka och påverkas av andra företag i större 

utsträckning139. Denna diskussion visar följaktligen på att det kan ha funnits 

ett samband mellan storlek och antal gemensamma styrelseledamöter. 

Resultatet kan dock vara en följd av att gruppen som har studerats är relativt 

                                           
138 Pettigrew (1992). 
139 Palmer, et al. (1986). 
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snäv och att endast de inbördes gemensamma styrelseledamöterna har 

beaktats. 

 

5.8.2 Ägarstrukturer och sfärer 
Det finns ett tydligt samband mellan vilka företag som hade gemensamma 

styrelseledamöter med varandra och i vilka sfärer dessa företag ingick. Mest 

påtagligt är att Industrivärden, som utgjorde hjärtat i SHB-sfären, hade 

gemensamma ledamöter med alla övriga studerade bolag inom sfären. Ett 

annat slående exempel är Investor som hade gemensamma styrelseledamöter 

med alla tio studerade bolag inom Wallenbergsfären utom ett, OMX. Vilka 

personer som ingick i styrelser kan därmed bero på hur ägarstrukturerna såg 

ut i företagen, vilket även Wheeler poängterat i en tidigare studie140. Vår studie 

påvisar att företag som ingick i en ägargrupp, såsom en sfär, hade många 

relationer till andra företag inom sfären i form av gemensamma 

styrelseledamöter. En förklaring till att Skandia saknade gemensamma 

styrelseledamöter kan därmed ha varit att företaget inte hade någon 

dominerande ägare och inte kan sägas ha ingått i någon sfär.   

 

Ett intressant exempel på ägarstrukturernas representation i styrelser är 

Ericsson, som ingick i både Wallenbergsfären och SHB-sfären, där följaktligen 

relationer fanns till företag som representerade båda sfärer. Noterbart är även 

att Ericsson dessutom hade två gemensamma ledamöter med både Investor, 

som kan sägas ha varit navet i Wallenbergsfären, och Industrivärden, som sägs 

ha varit hjärtat i SHB-sfären. I en tidigare studie har det konstaterats att det är 

ovanligt att personer som representerar olika sfärer sitter med i samma 

styrelse, vilket bidrar till en liten rekryteringsbas141. I detta fall fanns det dock 

ett ägarintresse, som medförde att två sfärer fanns representerade, vilket 

                                           
140 Wheeler, (2001) i Ingley & van der Walt (2003). 
141 Törnqvist & Welinder (2003). 
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därmed skulle kunna innebära att Ericsson hade en större rekryteringsbas än 

företag som bara ingick i en sfär. Då Ericsson var ett av de två företag med 

flest gemensamma ledamöter, tyder detta på att en större rekryteringsbas inte 

per automatik medför en lägre grad av gemensamma styrelseledamöter.  

 

Ovan konstaterades att bankerna i den undersökta gruppen inte kan sägas ha 

haft en så central roll i nätverket, men vid beaktande av sfärer är det tydligt att 

SHB hade en viktig roll i SHB-sfären samt att SEB hade en viktig roll i 

Wallenbergsfären. Detta i och med att SHB hade fler än en gemensam 

ledamot med alla företag i SHB-sfären utom Volvo, som SHB inte hade 

någon gemensam ledamot med. Det faktum att SHB hade starka kopplingar 

till alla övriga företag i sfären tyder ändå på en central roll i denna sfär. SEB 

hade en gemensam ledamot med i stort sett alla företag inom 

Wallenbergsfären, vilket även det visar på att SEB: s roll kan ha varit mer 

central än vad vårt tidigare resonemang kring bankers centralitet antydde. Vid 

beaktande av ägarstrukturer kan dessa två banker anses ha haft en relativt 

central roll bland de undersökta företagen, vilket tyder på att resultatet av 

tidigare studier142, som visade att banker hade en central roll i svenskt 

näringsliv, även kan sägas ha haft en viss giltighet i detta urval.   

 

Förklaringen att företagen ingick i samma sfärer och därmed hade 

gemensamma ledamöter anses vara av stor vikt, men företagen hade ofta även 

kopplingar till andra företag som inte ingick i den egna sfären, vilket tyder på 

att det inte kan vara den enda förklaringen. Ett exempel är Sandvik som 

endast ingick i SHB-sfären, men som även hade relationer till företag som 

ingick i Wallenbergsfären. Här kan dock förklaringen vara att företagen som 

ingick i Wallenbergsfären även ingick i samma underbransch som Sandvik, 

vilket tidigare diskuterats. Det faktum att inte alla företag ingick i sfärer, men 
                                           
142 SOU 1968:3; Ottosson (1993). 
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ändå hade gemensamma styrelseledamöter är även det en indikation på att det 

finns fler anledningar till att företag har gemensamma styrelseledamöter.  
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6 Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats är att studera förekomsten av gemensamma styrelseledamöter hos 

storföretag på Stockholmsbörsen. Vidare syftar studien till att ge möjliga orsaker till att 

företag har gemensamma styrelseledamöter. 

 

En dryg femtedel av det totala antalet styrelseledamöter var gemensamma 

styrelseledamöter, det vill säga ledamöter som innehade fler än en styrelsepost. 

I de 31 studerade företagen fanns det 279 styrelseposter och de gemensamma 

styrelseledamöterna innehade 42 procent av dessa. Skandia var det enda 

bolaget utan gemensamma styrelseledamöter. Förekomsten av gemensamma 

styrelseledamöter kan således sägas ha varit utbredd bland de företag som 

återfinns på listan ”mest omsatta” på Stockholmsbörsens A-lista.  

 

I denna studie har flera orsaker till förekomsten av gemensamma 

styrelseledamöter analyserats. Av analysen kan konstateras att det inte enbart 

finns en enda giltig förklaring, utan att det kan finnas flera orsaker till 

förekomsten av gemensamma ledamöter. De slutsatser som kan dras av denna 

studie är: 

 

• Ett positivt samband fanns mellan styrelseledamöternas ålder och antal 

styrelseposter då endast två respektive tre poster tas i beaktande. 

• Gemensamma styrelseledamöter återkom tillsammans i flera styrelser, 

vilket kan bero på sociala nätverk och att rekrytering sker inom den 

egna gruppen.  

• Inget tydligt samband kunde ses mellan företagsstorlek och antalet 

gemensamma styrelseledamöter.  
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• Ägarstruktur och sfärer hade en stor betydelse för de samband som 

fanns i form av gemensamma styrelseledamöter. Detta kunde ta sig 

uttryck i att ägare återkom personligen i flera styrelser eller i att företag 

inom sfärer hade inbördes samband med varandra i form av 

gemensamma styrelseledamöter. 

• Ericsson och Investor hade flest antal gemensamma styrelseledamöter 

och var därmed de mest centrala aktörerna bland de 31 företagen. 

Utgående från kriteriet antal gemensamma ledamöter var inte bankerna 

centrala aktörer, men både SHB och SEB hade centrala roller inom sina 

respektive sfärer. Investor och Industrivärden var de mest centrala 

aktörerna inom sina respektive sfärer. Då Investor, Industrivärden, 

SHB och SEB alla är finansiella företag kan det sägas ha funnits 

klusterbildningar kring finansiella företag. 

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie av förekomsten av gemensamma styrelseledamöter kan ligga till 

grund för fortsatta studier inom bolagsstyrning. Exempelvis kan 

hypotesprövning ske av våra framtagna slutsatser. En intressant fråga är även 

huruvida gemensamma styrelseledamöter har någon effekt på bolagens 

prestation och i sådana fall vilken. Slutligen kan även en kartläggning av 

förekomsten av gemensamma styrelseledamöter och en utredning av möjliga 

orsaker till förekomsten genomföras med en större urvalsgrupp, exempelvis 

alla börsföretag. 
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Bilaga 1 

1. ABB  www.abb.com 

2. Assa Abloy  www.assaabloy.se 

3. Astra Zeneca  www.astrazeneca.com 

4. Atlas Copco  www.atlascopco.com 

5. Autoliv  www.autoliv.com 

6. Electrolux  www.electrolux.com 

7. Ericsson  www.ericsson.com 

8. Föreningssparbanken www.foreningssparbanken.se 

9. Gambro  www.gambro.se 

10. Getinge  www.getinge.com 

11. Holmen  www.holmen.com 

12. Industrivärden  www.industrivarden.se 

13. Investor  www.investorab.com 

14. Nokia  www.nokia.com 

15. Nordea  www.nordea.com 

16. OMX  www.omxgroup.com 

17. Sandvik  www.sandvik.com 

18. SCA  www.sca.se 

19. Scania  www.scania.com 

20. SEB  www.seb.se 

21. Securitas  www.securitasgroup.com 

22. SHB  www.handelsbanken.se 

23. Skandia  www.skandia.com   

24. Skanska  www.skanska.com 

25. SKF  www.skf.com 

26. SSAB  www.ssab.se 

27. Stora Enso  www.storaenso.com 

28. Swedish Match www.swedishmatch.com 
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29. Telia Sonera  www.teliasonera.se 

30. Trelleborg  www.trelleborg.com 

31. Volvo  www.volvo.com  
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Bilaga 2 

Tabell 11: Gemensamma styrelseledamöter inom finansbranschen. 

 N SEB FSB SHB S IND. OMX INV. 
Nordea (N)  0 0 0 0 0 0 0 
SEB 0  0 0 0 0 0 2 
Förenings-
sparbanken (FSB) 

0 0  0 0 0 0 0 

SHB 0 0 0  0 3 0 0 
Skandia (S) 0 0 0 0  0 0 0 
Industrivärden 
(Ind.) 

0 0 0 3 0  0 0 

OMX  0 0 0 0 0 0  0 
Investor (Inv.) 0 2 0 0 0 0 0 0 

Källa: Egen databas.  

 
Tabell 12: Gemensamma styrelseledamöter i hälsovårdsbranschen. 

 ASTRA ZENECA GAMBRO GETINGE 
Astra Zeneca   1 0 
Gambro 1  0 
Getinge 0 0  
Källa: Egen databas. 

 
Tabell 13: Gemensamma styrelseledamöter i konsumentvarubranschen. 

 ELECTROLUX AUTOLIV SWEDISH MATCH 
Electrolux  0 0 
Autoliv 0  0 
Swedish Match 0 0  
Källa: Egen databas. 

 
Tabell 14: Gemensamma styrelseledamöter i råvarubranschen. 

 STORA ENSO SCA SSAB HOLMEN 
Stora Enso  0 1 0 
SCA 0  2 0 
SSAB 1 2  0 
Holmen 0 0 0  
Källa: Egen databas. 
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Tabell 15: Gemensamma styrelseledamöter i telekommunikationsbranschen. 

 ERICSSON NOKIA TELIA SONERA 
Ericsson  0 0 
Nokia 0  0 
Telia Sonera 0 0  
Källa: Egen databas. 
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Bilaga 3 

Wallenbergsfären   SHB-sfären 

ABB    Ericsson  

Astra Zeneca   Holmen 

Atlas Copco   Industrivärden 

Electrolux    Sandvik 

Ericsson    SCA 

Gambro    SHB 

Investor     Skanska 

Scania    SSAB 

SEB    Volvo    

SKF     

Stora Enso    Lundbergsfären 

OMX    Holmen 

    Industrivärden 

 

SEB-sfären    Kempesfären 

Investor     Holmen 

 

Douglassfären   Schörlingsfären 

Assa Abloy   Assa Abloy 

Getinge     Securitas 

Securitas 

 

Dunkersfären    Föreningssparbankssfären 

Trelleborg    Föreningssparbanken 

 


