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Författare: Henrik Davidsson, Karin Henrysson och Kristina Uppström 

Handledare: Sven-Olof Collin 

Titel: Makten, Eliten & Samhället - hade de någon roll i framtagandet av Svensk kod 

för Bolagsstyrning? 

 

Bakgrund: Från och med den 1 juli 2005 gäller Svensk kod för Bolagsstyrning för 

alla företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista och de företag med ett 

marknadsvärde över tre miljarder på O-listan. Svensk kod för bolagsstyrning 

utarbetades av en kodgrupp som arbetade fram ett förslag på kod i april 2004. Därefter 

genomgick förslaget ett remissförfarande som slutligen mynnade ut i den slutgiltiga 

koden som presenterades i slutet av 2004.  

Syfte: Syftet med studien är att påvisa om kodens utformning kan tillskrivas olika 

förklaringar.    

Metod: Studien kommer att angripa problemet genom tre olika metoder. Den första är 

en sammanställning över den vilja och makt som remissinstanserna hade vid 

framtagandet av koden. Den andra är en sammanställning över vilka individer utanför 

kodgruppen som har kunnat påverka utformningen av koden genom sina kontaktnät. 

Den tredje är en genomgång av de 20 remissinstanser som har haft störst vilja och 

störst makt där remissinstansernas likatänkande har studerats.  

Slutsats: Vid framtagandet av Svensk kod för bolagsstyrning har remissinstansernas 

vilja och makt, kodgruppens nätverk och historiskt befästa institutionella 

beteendemönster haft betydelse.  

Förslag till fortsatt forskning: Utveckla kontaktnäten och närmare studera om de har 

något inflytande på regleringen inom det svenska näringslivet, fortsätta undersöka om 

likatänkandet har betydelse för framtagningen av regleringar och vilka förslag som 

accepteras och inte samt med utgångspunkt från studiens uppställda referensram och 

metodval undersöka om samma resultat skulle återfinnas om en annan reglering 

studerades.  
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1. Inledning 

Från mitten av 2005 gäller Svensk kod för bolagsstyrning för 

alla företag på Stockholmsbörsens A-lista samt vissa företag på 

O-listan. Men kan kodens utformning ha påverkats av olika 

fenomen såsom remissinstansers vilja och makt, informella 

nätverk och institutionella påtryckningar? Denna studie ämnar 

påvisa om kodens utformning kan ges olika förklaringar. 

 

Från och med den 1 juli 2005 gäller en kod för bolagsstyrning i Sverige som 

presenterades i slutet av 2004 under namnet Svensk kod för bolagsstyrning (koden). 

Implementeringen av koden berör alla företag som är noterade på Stockholmsbörsens 

A-lista samt de företag på O-listan som har ett marknadsvärde på mer än tre miljarder 

svenska kronor. Syftet med koden är att den ska vara tillämpbar på 

Stockholmsbörsens samtliga företag inom några år när effekterna av 

implementeringen har utretts och den har fått en bredare förankring i det svenska 

näringslivet. (SOU 2004:130; www.sweden.gov.se) Koden innebär bland annat att 

företagen måste anpassa sin rapportering enligt de riktlinjer av bolagsstyrningsfrågor 

som koden fastställer och den styrning som ägarna utövar via företagens befintliga 

beslutssystem. (SOU 2004:130) 

 

Koden utarbetades av kodgruppen1 som bestod av tolv ledamöter, tre experter och två 

sekreterare. Kodgruppen leddes av före detta finansminister Erik Åsbrink och tillsattes 

i oktober 2003 av förtroendekommissionen2  tillsammans med FAR, Fondbolagens 

Förening, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms 

Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, 

Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Sveriges 

Försäkringsförbund. (SOU 2004:130; www.regeringen.se) I april 2004 presenterades 

kodgruppens första förslag som därefter genomgick ett remissförfarande. Kodgruppen 

samlades återigen i oktober 2004 för att sammanställa remissvaren och justera 

kodförslaget, vilket i december 2004 utmynnade i en färdig kod redo att tillämpas av 

de berörda företagen. (SOU 2004:130; www.regeringen.se)  
                                                 
1 Med kodgruppen menas i denna studie både den första arbetsgruppen som arbetade fram det första 
förslaget och den andra gruppen som bearbetade remissvaren och la fram den slutgiltiga koden då 
endast en individ i den första gruppen ersattes i den andra gruppen. 
2  Förtroendekommissionen tillsattes 2002 och är en statlig utredningsgrupp som ska förbättra 
näringslivets rykte hos allmänheten genom att granska förtroendeskadliga företeelser inom det svenska 
näringslivet och finanssektorn. 
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Enligt Hancher och Moran (1989) uppkommer ekonomisk reglering och normgivning 

genom påtryckningar från större organisationer i samhället 3 . Detta innebär att 

organisationer och företag kan utnyttja sina maktpositioner för att påverka 

utformningen av regleringar och normer så att de främjar deras egenintresse. 

Utnyttjandet av sina maktpositioner kan liknas med den egenintresseteori som Watts 

och Zimmerman (1979) presenterade där organisationens egenintresse framställs som 

allmänhetens bästa. Hancher och Moran (1989) och Watts och Zimmerman (1979) 

menar båda att organisationer och företag försöker påverka de lagstiftande instanserna 

så att den slutgiltiga lagen främjar deras egenintresse. Frågan är om detta kan 

appliceras på framtagandet av koden och om det inte kan det, vad kan då ha påverkat 

dess framtagning? Vilka remissinstanser var det som hade viljan att lämna remissvar 

och vilka var det som hade makten att få igenom sina önskemål? Eftersom inte alla 

tillfrågade lämnade något remissvar, representerar då deras synpunkter alla som berörs 

av den nya koden? 

 

Som tidigare nämndes utformades koden av kodgruppen, men en fråga kan dock 

ställas gällande oberoendet hos kodgruppens medlemmar. Medlemmarna bestod av 

individer med karriärer inom näringslivet och därför är det troligt att dessa 

medlemmar hade ett väl utbyggt nätverk av kontakter och relationer till andra 

individer inom det svenska näringslivet. Kan dessa kopplingar direkt eller indirekt ha 

påverkat utformningen av koden då kodgruppens medlemmar, enligt Watts och 

Zimmermans (1979) egenintresseteori, främjade de intressen som fanns inom deras 

egna kontaktnät? Enligt Green (2004) söker sig individer till andra med samma 

uppfattning, vilket betyder att de individer som ingår i samma nätverk delar samma 

uppfattning och samma världsbild. Detta innebär då att individer påverkar varandra 

genom social interaktion, vilket i sin tur gör att de uppvisar samma beteende, det vill 

säga samma ”social identity” (Donelsson, 1999; Green, 2004). Genom nätverken 

skulle det kunna ha uppstått ett slags ”verka men inte synas” – fenomen där 

organisationer och företag som inte yttrade sig genom remissförfarandet ändå kunde 

påverka koden på grund av sin relation till en eller flera av kodgruppens medlemmar. 

Detta kan utgöra ett problem då remissförfarandet, som var den formella vägen att 

                                                 
3 Med samhället menas individer som lever tillsammans under organiserade former med en viss 
varaktighet. 
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yttra sig på, urvattnas. Skulle det framkomma att relationen till kodgruppens 

medlemmar har påverkat utformningen av koden kan förtroendet för framtida 

remissförfaranden komma att urholkas eftersom remissinstanserna får vetskap om att 

andra organisationer och företag påverkar utformningen av reglering genom sina 

kontaktnät.  

 

Enligt Collin, Lane och Lubatkin (2005) har alla nationer en sorts mental 

programmering där varje individ har en uppsättning normer och värderingar som styr 

dess val. Utifrån detta resonemang kan frågan ställas om det svenska näringslivet 

redan från början visste vad koden skulle utmynna i. Scott (2001) menar att 

institutionella strukturer formar individers värderingar och normer. Denna tanke 

utvecklas av North (1993) som menar att dessa strukturer har en historisk förankring 

vilket betyder att de har växt fram över tiden. Om alla remissinstanser styrdes av 

samma värderingar och normer skulle det innebära att alla efterfrågade samma syfte 

med koden. En slags attitydhomogenitet skulle då uppstå vilket i sin tur innebär att 

alla remissinstanser skulle bidra med samma förslag på åtgärder kring det första 

utkastet till koden. Kan denna attitydhomogenitet kopplas till det kollektiva tänkandet 

som kan återfinnas hos de svarande remissinstanserna? Har kodens utformning 

påverkats av det svenska sättet att genomföra saker på? Om det är så att de 

gemensamma värderingarna och normerna har styrt remissvaren kan det ifrågasättas 

vad som egentligen har påverkat kodens utformning, och hur betydelsefullt ett 

remissförfarande och ett nätverk egentligen är. Det vill säga om alla delar samma 

värderingar och normer, varför överhuvudtaget engagera sig i ett remissförfarande då 

remissinstanserna vet att någon annan kommer att framföra samma åsikter som de 

själva bär på? 

 

Utifrån ovanstående bakgrund och diskussion ställs följande problemformulering:  

 

Har remissinstansernas vilja och makt, kodgruppens nätverk och 

institutionella beteendemönster påverkat utformningen av Svensk 

kod för bolagsstyrning?  

 

Syftet med studien är att påvisa om kodens utformning kan tillskrivas olika 

förklaringar.    
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Studiens relevans 

Studien vill utifrån en referensram som innehåller flera förklaringar till uppkomsten 

av reglering påvisa att denna framkomst inte kan förklaras utifrån ett enda perspektiv, 

utan rimligtvis flera. Studien vill med andra ord påvisa om utformningen av koden 

kan tillskrivas flera olika förklaringar. Men studien visar även att det kan finnas en 

konfliktsituation mellan de olika grupperna i samhället, det vill säga 

konfliktsituationer mellan kodgruppen och remissinstanserna samt mellan 

remissinstanserna själva. Studien bygger även vidare på och utökar en studie av 

Jonnergård och Larsson (2005) för att visa om det var mer än remissförfarandet som 

hade betydelse i framtagandet av koden. Jonnergård och Larssons (2005) studie 

undersökte vilka remissinstansers åsikter som var av betydelse och fick genomslag på 

koden. 

 

Studien har en praktisk relevans då den bidrar med kunskap om vad som har betydelse 

när det kommer till utformning av ekonomisk reglering. Detta gör att studiens resultat 

upplyser och informerar den ekonomiska marknaden om hur de kan påverka 

utformningen av reglering som gäller dem. Studien bidrar även med kunskap om 

formella och informella vägar har någon betydelse vid utformningen av reglering.  

Studiens fortsatta disposition 

I det andra kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt där först en förklaring 

kommer att ges till varför ämnet är intressant att studera och därefter en förklaring av 

valet och anledningen till den litteratur och de teorier som redovisas i referensramen. 

Kapitlet kommer även att redogöra för hur studien kommer att genomföras för att 

uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

 

Det tredje kapitlet kommer att beskriva den litteratur och de teorier som är relevanta 

för att kunna svara på studiens problemformulering och uppfylla dess syfte. 

Referensramen inleds med en övergripande del för att därefter delas in i tre områden, 

vilka inleds med en proposition och avslutas med en hypotes. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av de uppställda hypoteserna samt en modell som visar vilka faktorer 

som kan ha påverkat kodens utformning.  
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I kapitel fyra förklaras studiens empiriska angreppssätt. Kapitlet förklarar vilket 

material och vilken data som kommer att användas vid den empiriska insamlingen och 

därefter beskrivs studiens tre angreppssätt. De olika angreppssätten baseras på de tre 

hypoteser som tidigare har presenterats i referensramen och kapitlet avslutas med en 

kapitelsammanfattning.  

  

De femte, sjätte och sjunde kapitlen presenterar genomgången av de tre hypoteserna 

var för sig. Varje kapitel inleds med att redogöra för det empiriska tillvägagångssättet  

för respektive hypotes för att därefter presentera det empiriska materialet och sedan gå 

vidare med en analys.  

 

I det åttonde kapitlet kommer en sammanfattande diskussion att föras över resultaten 

som framkommit i analysen av det femte, sjätte och sjunde kapitlen där resultaten 

binds samman och ställs mot varandra.  

 

Det nionde och sista kapitlet redogör för de slutsatser som framkommer i studien men 

det kommer även att ge förslag på vidare forskningsområden. Undersökarnas egna 

reflektioner och sluttankar kommer även att presenteras. 

 

      Figur 1.1: Bild över studiens fortsatta uppbyggnad. 

Kapitel 2 
Studiens tillvägagångssätt 

Kapitel 3 
Referensram 

Kapitel 4 
Studiens empiriska angreppssätt 

Kapitel 6 
Eliten 

Kapitel 7 
Samhället 

Kapitel 8 
Diskussion 

Kapitel 5 
Makten 

Kapitel 9 
Slutsats 
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2. Studiens tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt kommer att förklara intresset i att 

studera kodens utformning då den eventuellt kan tillskrivas flera 

förklaringar. För att kunna finna stöd för dessa förklaringar 

kommer en motivering att ges av valet av de teorier som 

presenteras i referensramen. Studiens validitet säkras genom ett 

aktivt handledarskap och reliabiliteten genom en för 

mätinstrumentet fastställd majoritetsprincip och tryckta 

informationskällor.  

 

Då svensk kod för bolagsstyrning är en ny kod som gäller för företag noterade på 

Stockholmsbörsens A- och, i vissa fall, O-lista vore det intressant att studera hur 

koden utformades och vilka det var som hade viljan och makten att påverka det 

slutliga utfallet. Har stora och starka organisationer och grupper som inte visat sitt 

intresse genom att lämna ett remissvar ändå haft någon påverkan och makt på 

utformningen genom sitt kontaktnät med medlemmarna i kodgruppen eller genom att 

det i Sverige finns ett likatänkande och en gemensam syn av hur svenskt näringsliv 

bör regleras? Med andra ord är ämnet intressant att studera eftersom resultaten kan 

påvisa om det enbart är genom formella remissvar som utformningen av ny 

normgivning sker eller om den påverkas genom informella nätverk. Det är även 

intressant att studera om dessa ovanstående fenomen är av betydelse, eller om ett 

likatänkande kan påvisa att oberoende av sättet kodens utformning påverkas på, 

kommer samma värderingar att få genomslag.  

 

Referensramen kommer att bestå av fyra olika avsnitt, där det första avsnittet är en 

inledande diskussion, som knyts samman av propositioner och hypoteser. De tre 

följande avsnitten inleds med en proposition som grundas på de teorier och den 

litteratur som tidigare diskuteras i referensramen. Avsnitten avslutas sedan med 

empiriskt prövbara hypoteser där delar ur studiens problemformulering integreras med 

den tidigare uppställda propositionen. Litteratur och teorier kommer först och främst 

att hämtas ur Hancher och Moran (1989) för att förklara organisationers och gruppers 

intressen, vilja och makt att påverka förändringar som sker i samhället. I inledningen 

av kapitlet kommer dock organisationers och gruppers konfliktsituationer att 

presenteras av Deegan (2004), Coffee (2001) och Watts och Zimmerman (1979) 



STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

-12- 

eftersom det är vid en konfliktsituation mellan två eller flera parter som det finns mer 

eller mindre intresse, vilja och makt att påverka förändringar.  

 

Därefter kommer Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985) och Hirchman (1970) att 

användas då Hirchmans (1970) teori, som Hedlund et al (1985) senare fördjupat sig i, 

behandlar olika ägarbeteende som kan förekomma i organisationer. I studien är 

ägarbeteenden av stor vikt då det kan ge en beskrivning och en förklaring på vilka 

remissinstanser som kan tänkas välja att engagera sig. I slutet av denna del 

återkommer Hancher och Moran (1989) då det handlar om vilka organisationer och 

individer som kan tänkas ha regleringsmakt. Hancher och Morans (1989) teori är 

användbar eftersom den ger en möjlighet att prova hypotesen gällande maktutövande 

hos organisationer som vill påverka koden.  

 

Referensramen fortsätter sedan med en diskussion om att individer som ingår i 

nätverk påverkas av varandra, det vill säga ”social identity theory”, och studien utgår 

här från Donelson (1999), Taifel (1982) och Greene (2004). Att nätverksteorin blir 

användbar beror på att det i studiens inledande skede antogs att personliga kontakter 

kan ha en effekt på individers beteende som då kan påverka hur de genomdrev sina 

förslag i koden. Nätverksteorin bygger på både det personliga och det affärsmässiga 

nätverket och här kommer även Milgrams (1967) begrepp ”the small world” att 

användas för att visa hur individers kontaktnät är uppbyggda. I denna del kommer 

även Jönssons (1985) beskrivning gällande elitteorin att återges eftersom eliten är ett 

begrepp på en liten grupp individer med makt och inflytande som påverkar samhället. 

Dessa teorier och begrepp underlättar studiens möjlighet till att prova den andra 

hypotesen. 

 

I referensramens sista utgör Scott (2001) grunden med institutionell teori och med 

hjälp av North (1993) och Kjær (2002) beskrivs de regulativa, normativa och 

kognitiva strukturerna samt vad som anses vara legitima handlingar. Den regulativa 

strukturen kommer att förklaras men den kommer inte att utgöra en av de byggstenar 

som hypotes tre utgår ifrån då den inte beskriver de värderingar och normer som 

studien ska undersöka. Det är snarare så att den regulativa strukturen kan påverkas av 

den normativa och den kognitiva strukturen då värderingar och normer som har yttrats 

vid remissförfarandet kan ha blivit regulativt befästa. Däremot förklaras den 
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normativa och den kognitiva strukturen då koden är en ny reglering som ska 

implementeras och studien önskar påvisa om de organisationer och individer som 

försökt påverka kodens utformning har haft ett likatänkande. Till sist kommer även 

Powell (1991) att användas och en diskussion kommer att ske angående ”path-

dependency theory” med anledning av att de förslag och önskemål som 

organisationerna och individerna har lämnat kan ha påverkats av val som de tidigare 

gjort, det vill säga om det tidigare valet inte hade gjorts hade kanske inte det 

nuvarande förslaget och önskemålet varit det ultimata. Den institutionella teorin 

och ”path-dependency theory” kommer att ge en möjlighet till att testa den sista 

hypotesen.  

 

Valet av denna litteratur och dessa teorier har baserats på tanken att de är lättförståliga 

och kan bidra till att ge en teoretisk grund och förankring som det empiriska 

materialet därefter kan jämföras med och ställas mot. Anledningen till att litteraturen 

och teorierna är många beror på att studien vill försöka påvisa, på tre olika sätt, vad 

som kan ha påverkat utformningen av koden.  

 

Studiens validitet och reliabilitet 

Enligt Davidsson och Patel (1994) innebär validitet att forskaren undersöker det som 

är till avsikt att undersökas. Studiens syfte innebär att en undersökning genomförs 

kring vad som kan ha påverkat kodens utformning. För att säkerställa en hög validitet 

bygger studien på propositioner som kommer att härledas ur den referensram som 

byggs upp. De hypoteser som därefter kommer att framställas blir således resultatet av 

en begreppsdiskussion som genom hela arbetet kommer att kunna spåras tillbaka till 

referensramen. För att säkerställa att den teoretiska och den empiriska validiteten är 

hög, det vill säga att de empiriska data som samlas in verkligen är relevant för de 

hypoteser som är framtagna och kan kopplas till studiens syfte, kan 

innehållsvaliditeten, enligt Davidsson och Patel (1994), granskas av en utomstående 

individ som är väl insatt i det för studien uppställda problemområdet. Individ vilken är 

vald att granska innehållsvaliditeten i denna studie är Sven-Olof Collin, professor i 

företagsekonomi vid högskolan i Kristianstad. Collin är väl lämpad för denna uppgift 

då hans forskningsområde är ”corporate governance” samt att han tidigare har studerat 

hur större företagsgrupper har influerat det svenska näringslivet. Genom ett aktivt 

handledarskap kommer Collin att öka validiteten i denna studie.  
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Davidsson och Patel (1994) menar att tillförlitligheten, eller reliabiliteten, är ett mått 

på hur väl undersökningsmetoden kan motstå slumpinflytanden som på olika sätt 

påverkar det valda mätinstrumentet. I studien kommer en stor del av det empiriska 

materialet att bestå i remissvaren som ligger till grund för att påvisa både den första 

och den tredje hypotesen. De konstruerade mätinstrumenten, vilka beskrivs i de 

empiriska tillvägagångssätten, påvisar att remissvaren kommer att tolkas subjektivt av 

undersökarna för att därefter kunna ges ett värde. Detta är studiens akilleshäl då 

undersökarna till studien är tre stycken som alla kan komma att tolka remissvaren på 

sitt sätt. Mätinstrumenten kommer därmed att bli subjektiva eftersom undersökarna 

själva genom tolkningsmomentet utgör en del av mätinstrumenten. Interreliabiliteten 

kommer däremot att kunna säkras då alla remissvar kommer att genomarbetas av 

undersökarna gemensamt. Vid dessa tillfällen kommer majoritetsprincipen att 

tillämpas, det vill säga om två av de tre undersökarna anser att ett förslag har 

genomförts kommer majoritetsbeslutet att gälla. Om två av de tre undersökarna är 

ense om ett beslut borde detta innebära att ett liknande resultat skulle erhållas om 

någon annan skulle få möjlighet att göra denna bedömning. Till hypotes två kommer 

tryckt information att användas vilket gör att det går att bekräfta att individerna suttit 

tillsammans i företagsstyrelser och kommittéer. 
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3. Referensram 

Referensramen används för att bygga upp tre stycken hypoteser 

som sedan ska påvisas i analysen. Den första hypotesen byggs 

upp med hjälp av maktteorier, då makt har en direkt koppling till 

påverkan. Den andra hypotesen bygger på nätverksteori, då 

informella kontaktnät kan ha påverkat kodens utformning. Den 

tredje hypotesen, vilken vill förklara att koden har utformats 

utefter normer och värderingar, härstammar från institutionell 

teori. 

 

I samhället finns det organisationer och grupper som enligt Deegan (2004) bildas för 

att skydda vissa ekonomiska intressen. Detta innebär att det kan uppstå en 

konfliktsituation mellan olika organisationer och grupper när de försöker påverka en 

regulativ makt till att fatta beslut som gagnar deras intressen. På grund av detta kan 

det enligt Coffee (2001) ta tid att genomföra en formell juridisk förändring då olika 

organisationer och politiska grupper kan säga nej till ett beslut eller en reglering som i 

slutändan godkänns av lagstiftarna. Eftersom en konfliktsituation kan uppstå 

ifrågasätter Deegan (2004) om de normer som utmynnar i regleringar verkligen tjänar 

allmänheten. Regleringen kommer då att gynna vissa individers ekonomiska intressen 

samtidigt som andras intressen missgynnas. I ett tidigt stadium presenterade Watts och 

Zimmerman (1979) en teori som bygger på egenintresse där grupper och individer 

efterfrågar lagar och regleringar som främjar deras eget intresse. Detta synsätt syftar 

då till att representera gruppens och/eller individens synsätt.  

 

Det svenska näringslivet domineras av koncentrerat ägarskap, vilket är ett sätt för 

starka ägarfamiljer och ägargrupper att kontrollera landets ekonomi. Det här innebär, 

enligt Coffee (2001), att de regler och normer som dessa ägarfamiljer och ägargrupper 

använder sig av i det långa loppet kommer att bli standardiserade regler för resten av 

samhället. Med detta menas att den självreglering som återfinns hos starka 

ägarfamiljer och ägargrupper senare leder till lagstiftning som godkänns av riksdagen. 

Hancher och Moran (1989) påstår att starka organisationer och grupper inte enbart 

dikterar genom sin självreglering hur saker ska göras, utan också på vad som kan 

göras. Med andra ord är det de organisationer och grupper som har en maktposition 

som skapar och formar regleringarna medan de organisationer och grupper utan 

maktposition är de som regleras. Här har således stora ägargrupper enligt Hancher och 
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Moran (1989) fått en speciell roll genom sin status som ”governing institution”. Detta 

anser de på grund av att stora ägargrupper inte kan beskrivas som enskilda mottagare 

av regleringar i samma utsträckning som enskilda individer. Hancher och Moran 

(1989) är inte ensamma om sitt resonemang utan även Coffee (2001) beskriver att 

stora organisationers och gruppers självreglering blir till lagar och regler.  

 

Vad som är viktigt att tänka på är dock att organisatoriska allianser, som stora 

ägargrupper kan sägas vara, hela tiden genomgår förändringar genom att de förhandlar, 

samarbetar och hotar varandra eller att de agerar enligt sina egna vanor och 

antaganden. Att förstå att stora organisationer förhandlar sinsemellan för att uppnå ett 

gemensamt beslut innebär enligt Hancher och Moran (1989) att en förståelse för den 

ekonomiska regleringen har skapats. Det här gör att Deegans (2004) konfliktsituation 

inte ligger långt borta och att organisationerna, som enligt Watts och Zimmerman 

(1979) arbetar efter ett egenintresse, försöker påverka varandra och regeringen så att 

deras synsätt ska gälla för alla. Med andra ord, som även Coffee (2001) skriver, kan 

en ägarfamilj ha en åsikt och en ägargrupp ha en annan om de lagförändringar och 

normer som är på väg att genomföras eftersom de har olika ideologier och intressen 

för hur samhället ska utformas. Utifrån ovanstående diskussion om organisationers 

och gruppers maktpåverkan ställs följande proposition upp:  

 

Proposition 1: När intresse finns och tillfälle ges kommer 

organisationer och grupper att utöva sin makt.  

 

Organisationer och individer har olika ägarbeteenden och det kan förklaras av, som 

Watts och Zimmerman (1979) uttrycker, att alla organisationer och individer har 

skilda egenintressen. Hedlund et al (1985) har med fokus på olika äganden utvecklat 

och fördjupat Hirschmans (1970) teori om ”voice-”, ”exit-” och ”loyaltybeteenden”. 

Genom att använda olika beteenden försöker olika ägarkategorier att påverka en 

händelse och Hedlund et al (1985) lägger här sin fokus på Hirschmans (1970) ”voice-” 

och ”exitbeteenden”. Att ägarna använder ett ”voicebeteende” innebär att de försöker 

påverka en händelse genom att agera och vara aktiva i frågor som är väsentliga och 

berör dem. ”Exitbeteendet” innebär däremot att ägarna visar sitt missnöje genom att 

sälja sina aktier och därmed lämna företaget istället för att försöka påverka händelsen. 

Det tredje beteendet som Hirschman (1970) beskriver är ”loyalty” och det existerar 
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när både ”voice-” och ”exitbeteendena” finns inom organisationer och 

grupper. ”Loyaltybeteendet” är ett viktigt koncept eftersom ägarna här är lojala och 

stannar i företaget. En annan anledning till att ”loyaltybeteendet” är viktigt är att det 

visar på det illojala beteendet som ”exitbeteendet” faktiskt är. (Hirschman, 1970) 

Enligt Hedlund et al (1985) beror beteendet som ägaren väljer att använda på 

storleken av investeringen. Men går det inte ställa sig frågan om beteendena beror på 

ägarens vilja att påverka? Finns viljan att påverka används även det beteende som 

behövs för att påverka, med andra ord om ägaren har en vilja att påverka kan det 

betyda att den använder ett ”voice-” istället för ett ”exitbeteende”. 

 

För att skapa ett beteende som är socialt accepterat följer alla organisationer och 

grupper olika regler och normer enligt Hancher och Moran (1989). De förklarar vidare 

att de regler som följs först har utformats som generella normer och sedan skapats för 

att implementeras. Därefter har de förtydligats för att klargöra vad de faktiskt innebär 

under speciella omständigheter för att till sist upprätthållas i samhället. Hancher och 

Moran (1989) skriver att reglering vanligtvis handlar om rutiner och procedurer i 

organisationer och grupper som blir tillfälligt avbrutna av ekonomiska och politiska 

kriser. Men för att förstå varför regleringar uppstår finns det ett behov av att förstå hur 

regleringar har uppstått tidigare. När nya regleringar tas fram är incitamenten stora till 

att imitera tidigare regleringar, det vill säga tidiga regleringar agerar modell för dem 

senare. Enligt Hancher och Moran (1989) beror det på att nya regleringar gärna 

påbörjas under en kris där tidspressen är en viktig faktor. 

  

Jonnergård och Larsson (2005) påvisar i sin studie att den etablerade maktstrukturen i 

Sverige var rådande då kodens utformning kunde påverkas via remissförfarandet. 

Detta innebär att det etablerade svenska näringslivet hade en stor påverkan samtidigt 

som de utländska aktörerna och revisionsbranschen förbisågs i beslutfattandet. Utifrån 

detta ställs den första hypotesen upp: 

 

Hypotes 1: De remissinstanser som hade störst vilja och störst 

makt var de som i störst utsträckning påverkade utformningen av 

koden via remissförfarandet. 
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Att upptäcka vem som har regleringsmakten innebär att uppmärksamhet läggs på 

relationerna mellan de olika organisationer som någon gång ockuperar 

regleringsutrymmet4. I en ekonomisk reglering är den viktigaste relationen den som 

finns mellan organisationer som är sammanlänkade i nätverk med varandra och med 

andra beslutssteg i andra organisationer. Hancher och Moran (1989) nämner att 

politiken, där ekonomiska regleringar uppstår, består av maktrelationer som 

domineras av stora organisationer och grupper. De menar att fördelningen av makten 

och påverkan inom regleringsutrymmet påverkas av bland annat sociala och 

ekonomiska faktorer. Även Donelson (1999) hävdar att två eller flera självständiga 

individer som nätverk består av påverkar varandra genom social interaktion.  

 

Enligt Taifel (1982) finns det olika kännetecken som är antingen externa eller interna 

och som påverkar individerna i ett nätverk, det vill säga i en grupp eller organisation. 

De externa kännetecknen sätter ett namn på gruppen medan de interna innebär att 

individerna som ingår identifierar sig med varandra. För att denna identifikation ska 

möjliggöras bör två komponenter vara närvarande; den kognitiva och den 

utvärderande. Den kognitiva påverkar hur gruppmedlemmen tänker och är medveten 

om medlemskapet medan den utvärderande inverkar på hur gruppmedlemmen 

utvärderar sitt gruppmedlemskap. (Taifel, 1982) Enligt Greene (2004) påverkar 

gruppen som en individ tillhör dennes uppfattningsförmåga samt vilken attityd som 

den möter omvärlden med. Samlingsnamnet för detta är ”social identity” och enligt 

Taifel (1978) är definitionen:  

 

”…that part of an individual’s self concept which derives from 

his knowledge of his membership of a group (or groups) together 

with the value and emotional significance attached to the 

membership.” (sid. 137) 

 

 

 

 

                                                 
4 Regleringsutrymme är egen översättning av det engelska begreppet ”regulatory space” som används 
av Hancher och Moran (1989) 
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Detta leder fram till nästa proposition:  

 

Proposition 2: Individer i nätverk påverkar varandra genom 

social interaktion. 

 

Det är viktigt att förstå att gruppmedlemmar försöker maximera skillnaderna mellan 

den grupp som de tillhör och andra grupper som inte har samma eller liknande 

uppfattning som deras egen grupp. Detta gör att en individ identifierar sig med en 

speciell grupp och inte någon annan då gruppens sätt att agera stämmer överens med 

individens egna uppfattningar. (Greene, 2004) En grupp utgörs därför inte av ett antal 

för varandra okända individer utan består av en samling individer med gemensamma 

behov, önskningar, intressen, motivation och känslor. Alla dessa faktorer blir därmed 

lättare att uppnå om individen sammanstrålar med andra individer som delar samma 

uppfattning. (Donelson, 1999)  

 

Milgram och Travers (1969) har tidigare genomfört en studie där slumpmässigt 

utvalda individer väljs ut för att spåra sina bekantskapskretsar enligt Milgrams 

(1967) ”the small world method”. ”The small world” syftar här till att föreslå att 

sociala nätverk är nära sammanlänkade med varandra och att det går att finna 

samband mellan individer som befinner sig på olika platser. I studien förklarar 

Milgram och Travers (1969) att det enklaste sättet att formulera ”the small world 

problem” är att undersöka hur stor sannolikheten är att två slumpmässigt utvalda 

individer känner varandra. Även om individ A och individ B inte känner varandra 

direkt kan de antingen ha en gemensam bekant eller så kan en bekant till A, det vill 

säga X, och en bekant till B, det vill säga Y, känna varandra utan att X känner B och 

Y känner A. 

 

 
Figur 3.1: Förklaring av “the small world problem”. 

 

A 

X Y 

B 
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Milgram och Travers (1969) kom i sin studie fram till att medeltalet av bekanta 

mellan en individ A och en individ B som inte känner varandra, bland dessa 

slumpmässigt utvalda individer, var 5,2. Några år tidigare utförde Horvath och 

Rapoport (1961) en liknande empirisk studie som den Milgram och Travers 

genomförde (1969). Denna studie kan relateras till ”the small world problem” 

eftersom Horvath och Rapoport (1961) bad studenter på en gymnasieskola att namnge 

sina åtta bästa vänner för att därefter kunna spåra deras bekantskapskretsar.  

 

Johanisson, Karlsson och Ramíres-Pasillas (2000) menar att ett nätverk bygger på ett 

förtroende som byggs upp med tiden mellan de individer som ingår. Inom nätverk 

menar Ascua, Johanisson och Kantis (2000) att det finns två olika metoder för 

kartläggning av hur de försöker uppfylla individers mål; den egocentriska respektive 

den sociocentriska. Den egocentriska behandlar alla direkta och indirekta kontakter 

som individen har med andra individer inom och utanför det aktuella nätverket, det så 

kallade personliga nätverket. Det personliga nätverket är viktigt för individen eftersom 

det kan hjälpa denne i sin karriär. Det sociocentriska nätverket behandlar istället de 

kontakter som nätverket har med omliggande företag och organisationer, ett så kallat 

affärsmässigt nätverk. Vad de personliga nätverken gör är att skifta makten i en 

organisation från de formella kanalerna till de mer informella kanalerna. Men makten 

skiftar även i de affärsmässiga nätverken från de individer och organisationer som 

historiskt sett har haft makt, till exempel företagsstyrelser, till investerare som kan 

vara mindre aktörer på den finansiella marknaden. Detta betyder att kommunikationen 

mellan nätverket i fråga och den omliggande världen är viktig då den bygger på 

samhällets accepterade normer och regler. (Castells, 1999) Om då individerna i ett 

nätverk accepterar ett visst beteende eller sätt att agera kommer det att influera 

nätverket, gruppen och individens sätt att möta omvärlden (Castells, 1999; Greene, 

2004).  

 

Normgivningen kan enligt Jönsson (1985) påverkas av ett nätverk som består av en 

elit där en koncentrerad grupp påverkar och styr samhället. Normgivningen kan även 

påverkas av det intresse och engagemang som återfinns hos aktörer utanför eliten och 

som tar del av utformningen av normerna. Detta gör att det är både individer, grupper 

och organisationer som har inflytande på normgivningsprocessen. Jönsson (1985) 

skriver även att det troligtvis finns ett samband mellan vilken position som 
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organisationen i fråga har och dess möjlighet till att påverka normbildningen. En 

individ som är intresserad och engagerad samt är representant eller ledamot i någon 

organisation har då en möjlighet till att debattera för sina åsikter och försöka påverka 

andra.  

 

Professionella grupper och intresseorganisationer finns enligt Jönsson (1985) 

representerade där normgivningen sker, vilket lätt går att undersöka genom att gå 

igenom organisatoriska strukturer för att se vilka individer som har nominerats till 

positioner inom viktiga organ. Här påpekar dock Jönsson (1985) att en individ som 

har stort inflytande och stor påverkan på andra inte nödvändigtvis behöver inneha en 

position inom organisationen eller företaget idag utan kan ha haft positionen tidigare 

och därefter behållit sin makt. Då det kan ta flera år för en individ att nå en position 

inom en organisation eller företag som ger ett stort inflytande går det att säga att 

maktstrukturen är förhållandevis stabil. Jönsson (1985) drar med andra ord slutsatsen 

att eliten är en förhållandevis stabil grupp av auktoriteter och i Sverige består den av 

väldigt få individer. Utifrån ovanstående diskussion ställs den andra hypotesen upp: 

 

Hypotes 2: Utformningen av koden har indirekt påverkats av 

individer utanför remissförfarandet, då de har ingått i nätverk 

med kodgruppens medlemmar och därigenom påverkat 

medlemmarnas val och handlingar. 

 

North (1993) menar att en institution är en social struktur som påverkar organisationer 

och individers beteende. Enligt Kjær (2002) påverkar institutioner de aktiviteter som 

finns i samhället då de medför att aktiviteterna formas, genomförs och struktureras. 

Med andra ord kan sägas att institutioner påverkar sättet som individer och 

organisationer samlar in, ordnar och tolkar information på för att därefter kunna ta 

beslut och agera (Kjær, 2002; Scott, 2001). Scott (2001) menar vidare att institutioner 

påverkar det sociala beteendet på tre olika sätt; genom en regulativ, en normativ och 

en kognitiv struktur.  

 

Enligt Scott (2001) består den regulativa strukturen av regleringar, där tanken är att 

rationaliteten hos individen ska tvinga den att följa regleringarna och om de inte följs 

blir konsekvensen straff eller sanktioner. Detta innebär att institutionen reglerar och 
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formar beteenden hos individer genom att tvinga dem att handla på ett visst sätt även 

om individens intresse inte sammanfaller med institutionens ideologi. Scott (2001) 

hävdar att normativa regler föreskriver ett visst framväxt beteende som har en 

utvärderande effekt och därför kan det sägas att den normativa strukturen innehåller 

både värderingar och normer. Värderingarna är uppfattningar om vad som anses 

önskvärt i ett samhälle och normerna i sin tur förklarar hur saker och ting borde göras. 

Kjær (2002) menar att institutioner ska betraktas som normativa strukturer vilket 

innebär att institutionerna genom normer för vad som anses vara gott uppförande 

formar individers och gruppers beteende. Institutionen ses som något informellt där 

medlemmarna i bestämda grupper själva har infört normer i sitt tänkande istället för 

någon formell struktur där beteendet styrs av regleringar. Men i den normativa 

strukturen är, enligt Kjær (2002), hot och straff inte det enda som får människor att 

anpassa sig utan dåligt samvete och effekter av uteslutande ur gemenskapen är andra 

drivkrafter som får individer att följa de sociala normer som har ställts upp. Scott 

(2001) menar att den normativa strukturen innebär att det sociala beteendet beläggs 

med restriktioner samtidigt som strukturen även förstärker den sociala interaktionen 

mellan människor, då dessa vet vad deras roll i samhället är utifrån de existerande 

värderingarna och normerna. Den kognitiva strukturen menar att individen är färgad 

av det kulturella ramverk som institutioner har försett den med enligt Scott (2001). Att 

en individ väljer att förlika sig med vissa situationer beror på att andra typer av 

beteenden är obegripliga. Det växer således fram ett rutinmässigt beteende då 

individen är van vid att utifrån ramverket agera på ett visst sätt. Enligt Kjær (2002) 

belyser den kognitiva strukturen att organisationer, grupper och individer genom 

institutioners påverkan ser omvärlden på samma sätt, vilket innebär att de ser samma 

handlingsmöjligheter, hot och begränsningar. Den institutionella bilden av omvärlden 

används för att förstå hur ”allting hänger ihop” och hur individen påverkar och blir 

påverkad av den, vilket leder fram till den sista propositionen: 

 

Proposition 3: Institutioners strukturella element växer fram 

över tiden och påverkar de sociala beteenden som individer och 

organisationer uppvisar. 

 

Vad som anses vara önskvärda, korrekta och lämpliga handlingar som en enhet i ett 

system kan utföra generaliseras som legitimitet. Ur ett institutionellt perspektiv utgör 
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legitimitet ett förhållande som reflekterar vad som i ett visst läge anses vara ett 

berättigat beteende. Vad detta beteende innehåller bestäms utifrån de tre strukturerna 

som utgör institutioner. Legitimt beteende utifrån den regulativa strukturen är att följa 

de regler som finns uppställda, ur den normativa strukturen att på ett moraliskt plan 

förenas med andra och tänka och agera i enlighet med vad den stora massan gör. 

Slutligen är legitimitet ur en kognitiv struktur att individen använder sig av samma 

kulturella ramverk som andra för att bedöma och utvärdera situationer. Det är 

uppenbart att legitimitet utifrån de tre olika strukturerna kan komma att leda till 

konfliktsituationer. Ett företag kan agera ur det regulativa perspektivet enligt en viss 

lag samtidigt som det kan ifrågasättas om denna lag leder till ett beteende som bygger 

på sunda värderingar ur ett normativt perspektiv. Vad individen eller företaget 

slutligen väljer att klassa som mest legitimt beror på vilken typ av struktur som har 

störst påverkan. (Scott 2001) 

 

Enligt Scott (2001) spelar legitimitet en central roll när institutioners påverkan på 

organisationer ska beskrivas. Här menar Scott (2001) att en organisation ständigt 

söker legitimitet genom att förändra sitt kollektiva beteende utifrån de lagar och 

värderingar och normer som omgivningen, det vill säga institutionerna bygger upp. 

Detta innebär att organisationer kommer att se till hur andra organisationer agerar för 

att på så vis försöka efterlikna det normativa beteende som dessa uppvisar. De söker 

en legitimitet som är brett förankrad i den omgivning de verkar i och de anpassar sig 

till denna genom att agera utefter samma struktur som omgivningen gör. 

Nyinstitutionalister talar om ”social fitness”, vilket innebär att en organisation söker 

ett sätt att agera som är legitim i dess institutionella omgivning. Organisationers 

beteende kommer därför att bygga på mimik som innebär att alla organisationer kan 

sägas ha två framstående karaktärsdrag. För det första tenderar organisationer att 

uppvisa samma strukturella kännetecken, det vill säga de är uppbyggda på samma vis. 

Anledningen till deras likheter får sin förklaring i att organisationerna måste uppvisa 

att de delar samma normativa och kognitiva struktur och att de har förlikat sig med 

vad deras syfte och roll i samhället är. För det andra tenderar organisationer att 

uppvisa att de styrs av både en formell och informell struktur. Den formella ska utåt 

sett reflektera hur organisationen är uppbyggd samtidigt som den informella 

strukturerar hur arbetet eller aktiviteterna faktiskt genomförs. (Scott, 2001)  
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Enligt Scott (2001) svarar inte organisationer enbart med att anpassa sig efter vad 

institutionernas strukturer föreskriver. Ett annat sätt är att härma och ta efter andra 

organisationer eller att söka legitimitet i de regulativa, normativa och kognitiva 

strukturerna. Det finns även de organisationer som försöker kompromissa när de 

förhandlar kring de krav som institutionerna ställer på dem. Organisationerna 

förhandlar således med sin omgivning, vilket möjliggörs av att flera inflytelserika 

institutioner ställer motstridiga krav på den. Undvikande är en annan strategi som 

organisationer väljer när de vill motstå institutionernas påverkan. Även detta fenomen 

kan förklaras genom att det ställs krav från olika håll på organisationerna. 

Organisationerna kan då förändra sin formella struktur och ge sken av att de anpassar 

sig, men behålla den informella struktur vilken de arbetar med. Organisationer kan 

även välja att försöka manipulera andra genom att utveckla kopplingar till institutioner 

där en beslutande makt finns att tillgå. Genom att detta görs kan organisationen främst 

påverka de regulativa och normativa strukturerna som den styrs av och forma dessa 

enligt de mål de själva vill uppnå. (Scott 2001)  

 

North (1993) menar att institutionerna påverkar och anger sättet samhället utvecklas 

på under tidens lopp, vilket gör att institutionerna får en historisk effekt. North (1993) 

belyser vidare att om institutionerna själva förändras bidrar de till på vilket sätt som 

institutionerna påverkar samhällets förändringar. Det finns dock en viss tröghet i 

denna förändring eftersom den ofta inte sker över en natt. Den regulativa strukturen 

förändras snabbare än den kognitiva och normativa på grund av att den regulativa 

förändringen blir lagstiftad. Den kognitiva och normativa förändringen tar längre tid 

på grund av att den innebär att individer måste förändra sitt beteende och sina 

värderingar. (North, 1993) 

 

De procedurer och former som samhället och dess organisationer hanterar kan enligt 

Powell (1991) framhärda på grund av mönster som endast tillåter en typ av utveckling, 

med andra ord utvecklingen är ”path-dependent”. ”Path-dependency theory” bygger 

på att de val som görs vid en viss tidpunkt också bestämmer vilka val som kan göras 

längre fram. Detta innebär att vissa handlingsalternativ, som kunde ha lett till ett bättre 

val, kommer att bli omöjliga då val som tidigare har gjorts inte tillåter detta. 

Utvecklingen följer därmed ett mönster som bestäms vid det första valet som 

samhället, organisationen eller individen ställs inför. Detta mönster blir en 
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grundläggande struktur som har en viss uppbyggnad. För en organisation kan det 

innebära att det finns givna mönster för hur stor och hur kapitalintensiv organisationen 

kan bli. Organisationen kommer således att följa ett visst förutbestämt mönster för hur 

den utvecklas, vilket leder fram till den sista hypotesen:  

 

Hypotes 3: Remissinstanserna kommer att ha givit samma 

förslag på förändringar i remissvaren då de delar samma 

normativa och kognitiva struktur som är historiskt förankrad.  

Kapitelsammanfattning 

Organisationer, grupper och nätverk uppvisar olika beteenden när det gäller 

möjligheten att påverka normgivningen. Att kunna påverka innebär att någon form av 

makt måste finnas och när denna dessutom väljs att utövas tyder det på att det finns en 

vilja. Vid utformandet av koden genomfördes ett remissförfarande där olika 

remissinstanser fick möjligheten att yttra sig. Enligt ovanstående resonemang kommer 

de remissinstanser med störst vilja och störst makt att vara de som har haft störst 

inflytande på kodens utformning genom remissförfarandet. Enligt nätverksteorin finns 

det inte enbart formella strukturer som kan påverka normgivningen. Genom 

informella och personliga kontakter som bildar nätverk kan individer som inte har 

någon formell behörighet till påverkan ändå göra sin röst hörd. Det är även så att 

individen, genom sina kontakter i nätverken, förändrar sitt beteende för att bättre 

anpassa sina mål till att accepteras av de övriga individerna inom nätverket. Om ett 

nätverk kan kartläggas mellan aktörer inom näringslivet och medlemmarna i 

kodgruppen skulle detta innebära att kodens utformning kan ha påverkats på både 

formella och informella vägar. Institutionell teori beskriver hur de båda ovanstående 

resonemangen blir av mindre betydelse, då alla aktörer inom det svenska näringslivet 

egentligen är försedda med samma sätt att tänka och agera. Anledningen är att 

institutioner genom historien har influerat och försett individerna med ett ramverk för 

hur svenskt näringsliv bör vara uppbyggt. Detta innebär således att ett likatänkande 

skulle färga utformningen av koden och genom remissförfarandet och 

nätverkskontakterna skulle likadana åsikter om kodens utformning framkomma.  

 



REFERENSRAM 

-26- 

 
Figur 3.2: Faktorer som kan ha påverkat kodens utformning och hur de relaterar till varandra. 

 

Efter den ovanstående diskussionen återges nedan de tidigare framställda hypoteserna:  

 

Hypotes 1: De remissinstanser som hade störst vilja och störst makt var de som i 

störst utsträckning påverkade utformningen av koden via 

remissförfarandet.  

 

Hypotes 2: Utformningen av koden har indirekt påverkats av individer utanför 

remissförfarandet, då de har ingått i nätverk med kodgruppens 

medlemmar och därigenom påverkat medlemmarnas val och handlingar. 

 

Hypotes 3: Remissinstanserna kommer att ha givit samma förslag på förändringar i 

remissvaren då de delar samma normativa och kognitiva struktur som är 

historiskt förankrad.  

Remissprocess 

Kod 1 Kod 2 Remiss Kodgrupp 

Institutioner  Nätverk Organisationer/ 
remissinstanser 
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4. Studiens empiriska angreppssätt 

Kapitlet kommer att förklara vilket material som har använts 

samt de tre hypotesernas angreppssätt för att kunna besvara 

studiens problemformulering och uppfylla det uppställda syftet. 

Hypotes ett ska påvisas genom att sammanställa vilka synpunkter 

remissinstanserna kom med och vilka som genomfördes. Hypotes 

två ska påvisas genom att kartlägga direkta och indirekta 

kontakter i kodgruppens nätverk. Hypotes tre ska påvisas genom 

att undersöka remissinstansernas likatänkande. 

 

För att kunna uppfylla syftet med studien och därmed besvara problemformuleringen 

behandlas studien genom de tre hypoteser som ställts upp i referensramen. 

Anledningen till att tre olika hypoteser ställts upp är att studien behandlar tre olika 

områden och för att påvisa dessa blir det naturligt med tre olika angreppssätt. Det är 

till exempel svårt att studera kodgruppens nätverk med utgångspunkt från remissvaren. 

Det faktum att varje område behandlas separat och med ett angreppssätt som är 

anpassat till respektive hypotes bidrar även till att studien kan upptäcka fler nyanser 

än om samma angreppssätt skulle användas för hela studien.  

 

Den tryckta informationen som kommer att användas i studien är SOU 2004:46 

Svensk kod för bolagsstyrning – förslag från kodgruppen och SOU 2004:130 Svensk 

kod för bolagsstyrning – betänkandet. Förutom dessa två SOU kommer alla de 78 

remissvar som kodgruppen erhöll från 76 remissinstanser att användas för att kunna 

påvisa den första och den tredje hypotesen. Anledningen till att 78 remissvar har 

lämnats av 76 remissinstanser är att två remissinstanser kompletterade sina tidigare 

inlämnade remissvar med ytterligare information5. Remissvaren som erhölls kommer 

att granskas för att se vilka förslag på förändringar som har önskats men även för att 

se om det finns ett likatänkande mellan remissinstanserna. De data som kommer att 

användas för att påvisa hypotes två är årsredovisningar och verksamhetsberättelser 

från 38 företag och organisationer där någon av medlemmarna i kodgruppen har ingått 

i företagets styrelse eller kommitté mellan 1995-2004. Materialet kommer att granskas 

för att undersöka om kodgruppens medlemmar har haft någon direkt eller indirekt 

koppling till varandra innan kodgruppen sammansattes men även för att undersöka 

vilka individer utanför kodgruppen som har kunnat påverka dem. 

                                                 
5 Informationen har bekräftats genom samtal med registrator Larsson, I på justitiedepartementet. 



STUDIENS EMPIRISKA ANGREPPSSÄTT 

-28- 

 

Den första hypotesen undersöker vilka remissinstanser som har haft viljan och makten 

att påverka kodens utformning. Här används en deduktiv ansats, som beskrivs av 

bland annat Merriam (1998) och Holme och Solvang (1997), där den uppställda 

hypotesen vill prova de teorier som behandlas i referensramen. Anledningen till valet 

av denna ansats är att det redan finns ett stort utbud av teorier och denna studie syftar 

inte till att skapa nya. Att prova makt- och beteendeteoriernas lämplighet, och då 

enbart på en företeelse vilket utformningen av koden är, kan påvisa vilka 

remissinstanser som har haft störst påverkan på kodens utformning.  

 

Den andra hypotesen innebär att kodgruppens medlemmar ska undersökas för att 

försöka påvisa om dessa kan ha blivit påverkade att utforma koden efter intressen som 

återfinns i deras nätverk av kontakter. Även här har ett deduktivt angreppssätt valts 

eftersom inte heller nätverksteorin är en ny företeelse. Flertalet forskare som 

exempelvis Milgram och Travers (1969) och Horvath och Rapoport (1961) har 

utarbetat modeller för att analysera individernas kopplingar i olika nätverk. Genom att 

kartlägga de relationer som finns inom kodgruppen görs ett försök till att påvisa om 

hypotesen gällande nätverkets effekt är rimlig. Syftet med denna hypotes blir att 

påvisa om individer utanför kodgruppen på informell väg kan ha påverkat 

utformningen av koden.  

 

Den tredje och sista hypotesen föreskriver att alla aktörer på den svenska marknaden, 

som har varit inblandade i utformandet av koden, kommer att vara färgade av 

värderingar och normer som institutioner har skapat och försett dem med. För att 

påvisa om denna hypotes är korrekt kommer en jämförelse av remissvarens förslag på 

åtgärder att göras för att se vilka likheter som finns mellan dem. De remissvar som 

kommer att jämföras är de tjugo som erhöll högst totalvärde i sammanställningen i 

hypotes ett. Eftersom det finns en mängd av institutionella teorier finns det ingen 

anledning till att inte använda en deduktiv ansats även här. Återigen görs ett försök till 

att påvisa om hypotesen är rimlig. Syftet med denna hypotes blir att påvisa om det 

finns ett likatänkande hos remissinstanserna som kan förklaras utifrån institutionell 

teori. 
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Det tre hypoteserna används för att försöka påvisa att kodens utformning inte kan 

tillskrivas enbart en förklaring utan rimligtvis flera. Remissförfarandet är inte den 

enda faktorn som kan ha påverkat kodens utformning utan även vilka som var med 

och tog fram koden samt hur de svenska värderingarna har påverkat 

remissinstansernas kommentarer på det första kodförslaget antas vara av vikt. Genom 

dessa angreppssätt ämnar studien att visa på var och en av dessa faktorers eventuella 

betydelse. Med de resultat som framkommer finns möjligheter att dra slutsatser kring 

vad som har haft inflytande vid utformningen av koden.  
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5. Makten 

Syftet med hypotes ett är att påvisa vilka remissinstanser som har 

haft störst vilja och störst makt att påverka kodens utformning 

och för att åstadkomma detta har matematiska samman-

ställningar genomförts. I analysen framkommer det att det finns 

ett samband mellan vilja och makt, vilket innebär att de 

remissinstanser som hade störst vilja också hade störst makt och 

därmed störst påverkan på kodens innehåll. 

 

För att kunna svara på den första hypotesen, de remissinstanser som hade störst vilja 

och störst makt var de som i störst utsträckning påverkade utformningen av koden via 

remissförfarandet, kommer alla remissvar som lämnades på SOU 2004:46 att studeras 

för att se hur stor vilja och hur stor makt som varje tillfrågad remissinstans hade. 

Eftersom vilja och makt är de två teoretiska begrepp som kommer att användas i 

denna del av studien måste de kunna mätas för att en analys ska vara genomförbar. I 

remissvaren kan det däremot bli svårt att utläsa remissinstansernas vilja och makt 

vilket innebär att begreppen måste operationaliseras. I studien kommer därför antalet 

önskemål som remissinstanserna bidrar med att utgöra den operationaliserade 

variabeln vilja och remissinstansernas antal genomslagna önskemål adderat med en 

utjämningssiffra att utgöra den operationaliserade variabeln makt. Variabeln vilja 

skulle kunna mätas genom att till exempel räkna antalet tecken eller antalet sidor i 

remissvaren men anledningen till varför viljan kommer att baseras på antalet 

önskemål är att varje önskemål är ett konkret förslag på en önskad förändring. Detta 

innebär då att studien endast koncentrerar sig på remissinstansernas förslag och inte 

på övrig information som ej är relevant för att kunna besvara studiens 

problemformulering. Variabeln makt kommer däremot att mätas genom två faktorer; 

antal genomslagna önskemål och en utjämningssiffra. Orsaken till detta är att om 

makten endast skulle baseras på hur många önskemål remissinstansen fick genomslag 

för skulle mätningen bli snedfördelad då det är lättare att få igenom alla sina önskemål 

ju färre de är. När remissinstansernas svar sedan har granskats kommer en jämförelse 

att ske där remissvaren ställs mot det första utkastet och den slutgiltiga koden för att 

se om remissinstansernas förslag genomfördes.  
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Figur 5.1: Förklarande bild över hur remissvaren behandlats.  

 

För att kunna sammanställa remissinstansernas påverkan på kodens utformning genom 

deras vilja och makt kommer en matematisk modell att tas fram med hjälp av två 

sammanställningar. Den första sammanställningen kommer att visa alla 

remissinstansernas önskemål på justeringar som de vill se i förslaget och ett värde på 

deras vilja att förändra kodförslaget. Den andra sammanställningen kommer i stället 

att visa hur många av deras önskemål som remissinstanserna i slutändan fick 

genomförda, vilken utjämningssiffra de erhåller samt ett värde på deras makt att 

förändra kodförslaget. De två sammanställningarna, med vilja- och maktvärdena som 

summeras till ett totalvärde, kommer sedan att utgöra den numeriska grunden i denna 

del av studien för att kunna påvisa den första hypotesen.  

 

 
Figur 5.2: Remissinstansernas totalvärde på påverkan på kodens utformning. 

 

Värdet på den vilja som remissinstanserna får, baseras på hur många önskemål som 

remissinstansen med flest önskemål har. Detta beror på att remissinstansens antal 

önskemål divideras med den siffran som utgör flest antal önskemål då alla 

remissinstansernas viljavärde bör sättas i relation till de övriga remissinstanserna. Om 

remissinstansernas viljavärden sätts i relation till varandra innebär det att en 

rangordning kan göras över deras vilja att påverka utformningen av koden. Den 

Remissinstansens antal önskemål / 
Siffran som utgör flest önskemål 

Remissinstansens antal genomslagna önskemål / 
Remissinstansens antal önskemål 

Utjämningssiffra som baseras på 
remissinstansens antal önskemål 

Viljavärde 
 
 

Maktvärde 

Totalvärde 

SOU 
2004:46 

 

SOU 
2004:130 

Remissvar 

Remissvaren ställs mot SOU 2004:46 
och SOU 2004:130 för att se vilka 

förslag på förändringar som 
genomfördes.  
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remissinstans som givit flest önskemål får värdet 1 vilket gör att alla andra 

remissinstansers värden kommer att ligga mellan 0 och 1. För att lättare förstå tanken 

ges här ett exempel. Om den remissinstans som givit 20 önskemål har bidragit med 

flest förslag erhåller den värdet 1. Har sedan en annan remissinstans endast bidragit 

med 5 önskemål erhåller den värdet 0,25, det vill säga 5/20 = 0,25. Anledningen till 

denna matematiska uträkning är att den remissinstans som bidrar med fler önskemål 

visar en större vilja till att påverka utformningen av koden och bör därför erhålla ett 

högre värde på sin vilja. Med andra ord ju högre värde desto högre placering i 

rangordningen. 

 

Värdet på remissinstansernas makt att förändra kodförslaget kommer däremot att 

baserats på två faktorer. Den första faktorn är remissinstansens antal genomslagna 

önskemål som divideras med deras antal önskemål och den andra faktorn är 

utjämningssiffran. Även här ges ett exempel för att lättare förstå hur maktvärdet 

kommer att beräknas. Om en remissinstans har bidragit med 20 önskemål varav 15 

blev genomförda erhåller den värdet 0,75, det vill säga 15/20 = 0,75, som sedan 

summeras med utjämningssiffran. Som tidigare nämnt kommer utjämningssiffran att 

användas för att justera en eventuell snedfördelning som kan uppstå då inte alla 

remissinstanser bidrar med lika många önskemål. Utjämningssiffran kommer att 

baseras på hur många önskemål som remissinstansen har givit och för att komma fram 

till en bra viktning kommer olika alternativ att tas fram. Alternativen som kommer att 

testas bygger på en förändring av utjämningssiffran för var femte eller var tionde 

önskemål som remissinstansen bidrar med. Anledningen är att en viktning som bygger 

på en förändring av utjämningssiffran för var fjärde önskemål eller mindre inte 

kommer att bidra till någon utjämning. För varje nytt viktningsalternativ som testas 

kommer en jämförelse att göras med de tidigare framtagna för att se om det är samma 

remissinstanser som erhåller de högsta totalvärdena. Om det är samma remissinstanser 

som återkommer vid de olika alternativen kommer ett slumpmässigt urval att göras av 

ett alternativ. Skulle dock alternativen skilja sig från varandra kommer ytterligare 

alternativ att tas fram för att jämföras och se om det finns någon överensstämmelse.  

 

Värdena på remissinstansernas vilja och makt kommer till sist att summeras för att få 

fram ett totalvärde som visar remissinstansernas påverkan på kodens utformning. 

Mellan de olika remissinstanserna kan totalvärdet därefter jämföras för att se vilka 
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remissinstanser som i störst utsträckning har påverkat utformningen av koden genom 

remissvaren. Genom dessa sammanställningar kommer ett uttalande att kunna göras 

om vilka remissinstanser som har haft viljan och makten att påverka utformningen av 

koden. Slutligen kommer en rankning att ske över remissinstansernas totalvärden på 

deras vilja- och maktpåverkan där de 20 remissinstanser med högst totalvärde kommer 

att belysas och agera som underlag för att påvisa den tredje hypotesen.  

 

Empiri 

Vid sammanställningarna över alla remissinstansernas önskemål på justeringar och 

ändringar som de ville se i förslaget och hur många av deras önskemål och förslag 

som remissinstanserna fick igenom visade det sig att Svenska Fondhandlareföreningen 

bidrog med flest antal önskemål, 31 stycken, och därmed fick värdet 1 på sin vilja att 

påverka. Övriga remissinstansers viljavärde erhölls därefter genom att deras antal 

önskemål dividerades med 31. Vid en jämförelse av de olika viktningarna som togs 

fram på maktvärdets utjämningssiffra fanns det inga större skillnader som påverkar 

valet av utjämningssiffra, se bilaga 1. De första 14 remissinstanser i bilagan  är samma 

oberoende av vilken viktning på utjämningssiffran som användes varvid ett 

slumpmässigt urval gjordes där alternativ fem valdes. Alternativ fem innebar att 

utjämningssiffran kontinuerligt ökade med 0,5, i intervallet 0 till 3,5 eftersom Svenska 

Fondhandlareföreningen bidrog med 31 önskemål, för var femte extra önskemål som 

remissinstanserna bidrog med. De olika alternativa viktningarna som togs fram 

återfinns i bilaga 1. Tabellen på nästa sida redovisar en sammanställning över de 20 

remissinstanser som genom sina vilja- och maktvärden erhöll högst totalvärde och 

därmed hade störst påverkan på kodens utformning genom att delta i 

remissförfarandet. I kolumnen längst till höger i tabellen redovisas remissinstansernas 

totalvärden, det vill säga summan av deras viljavärde och deras maktvärde. En 

sammanställning över alla 76 remissinstansernas vilja-, makt- och totalvärden på deras 

påverkan på kodens utformning återfinns i bilaga 2. 
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  VILJA MAKT  
  Antal  Genom- Utjämn.  Total 
  önskemål Värde slagna siffra Värde värde 
1 Svenska Fondhandlareföreningen 31 1,00 20 3,50 4,15 5,15 
2 Svenska bankföreningen 27 0,87 16 3,00 3,59 4,46 
3 Stockholmsbörsen 19 0,61 11 2,00 2,58 3,19 
4 Castellum AB 18 0,58 10 2,00 2,56 3,14 
5 Sveriges Advokatsamfund 20 0,65 9 2,00 2,45 3,10 
6 Stockholms handelskammare  16 0,52 9 2,00 2,56 3,08 
7 Svenska handelskammarförbundet 16 0,52 9 2,00 2,56 3,08 
8 Fjärde AP-fonden 17 0,55 8 2,00 2,47 3,02 
9 Föreningen Svenskt Näringsliv 16 0,52 8 2,00 2,50 3,02 
10 Sveriges Försäkringsförbund 15 0,48 11 1,50 2,23 2,72 
11 Alecta pensionsförsäkring 12 0,39 8 1,50 2,17 2,55 
12 H & M Hennes & Mauritz AB 12 0,39 8 1,50 2,17 2,55 
13 Tredje AP-fonden 12 0,39 7 1,50 2,08 2,47 
14 AktieTorget AB 14 0,45 7 1,50 2,00 2,45 
15 TurnIT AB 13 0,42 5 1,50 1,88 2,30 
16 Första AP-fonden 14 0,45 4 1,50 1,79 2,24 
17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 13 0,42 2 1,50 1,65 2,07 
18 AMF Pension 9 0,29 6 1,00 1,67 1,96 
19 Styrelsepoolen 10 0,32 6 1,00 1,60 1,92 
20 BokhållarenITorskabäck 8 0,26 5 1,00 1,63 1,88 

 
Tabell 5.1: De 20 remissinstanser som har haft störst påverkan genom remissvaren. 
 

Analys 

Studiens första hypotes löd: 

 

De remissinstanser som hade störst vilja och störst makt var de 

som i störst utsträckning påverkade utformningen av koden via 

remissförfarandet. 

 

Olika remissinstanser har fått en möjlighet att på formella vägar, genom att aktivt eller 

inaktivt delta i remissförfarandet, påverka utformningen av koden. Men eftersom olika 

organisationer, grupper och individer har olika egenintressen, som Watts och 

Zimmerman (1979) uttryckte det, har remissinstansernas beteenden varit olika i hur de 

ville påverka kodens utformning. En del remissinstanser valde att aktivt delta i 

remissförfarandet genom att komma med konkreta förslag på förändringar som de 

ansåg kunde förbättra den slutgiltiga koden, medan andra remissinstanser valde att 

inaktivt delta genom att de lämnade ett remissvar som endast kommenterade förslaget 

översiktligt. I detta fall skulle då ett inaktivt deltagande syfta på att remissinstanserna 

endast kommenterade att kodförslaget var bra och att det fanns ett behov av den men 
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att det däremot var alldeles för detaljrikt. Sedan fanns det ytterligare en grupp av 

remissinstanser och det var de som blev erbjudna att svara men som valde att avstå 

och därmed inte lämnade något remissvar överhuvudtaget. Dessa tre beteenden kan 

sägas vara ett ”voice”, ett ”exit” och ett ”loyalty” beteende enligt de definitioner som 

Hedlund et al (1985) och Hirschman (1970) återger. Valde remissinstanserna att aktivt 

agera genom att lämna ett remissvar och på så sätt göra sin röst hörd hade de 

ett ”voice” beteende, men om de valde att inte yttra sig och på så sätt påverka kodens 

utformning hade de ett ”exit” beteende. De remissinstanser som däremot valde att 

lämna ett remissvar men som inte gav några konkreta förslag på förändringar kan 

sägas ha haft ett ”loyalty” beteende eftersom de var lojala mot systemet att påverka 

genom formella vägar när de lämnade sitt remissyttrande, men deras beteende var 

däremot inte tillräckligt aktivt för att det skulle kallas ”voice” beteende. Men hur 

många förslag skulle en remissinstans ha lämnat för att den skulle sägas ha ett ”voice” 

beteende och inte ett ”loyalty” beteende? Det är svårt att dra en exakt gräns var 

skillnaden går mellan ”voice” och ”loyalty” beteendena men vad som däremot kan 

sägas är att ”loyalty” beteendet finns i olika grader. En remissinstans som till exempel 

endast gav ett förslag på förbättring hade ett lågt ”loyalty” beteende som var nära inpå 

ett ”exit” beteende medan en annan remissinstans som till exempel bidrog med ett par 

förslag hade ett högre ”loyalty” beteende vilket kunde likna ett ”voice” beteende. En 

annan tanke som också är värd att fundera över är varför vissa remissinstanser var 

passiva och inte tog möjligheten till att påverka genom remissförfarandet. Varför 

använde de sig av ett ”exit” beteende när de kunde påverka utformningen av koden 

som skulle komma att beröra det svenska näringslivet i så stor utsträckning? Det 

skulle kunna bero på att remissinstanserna ansåg remissförfarandet onödigt, kostsamt 

och tidskrävande med tanke på att de kanske inte skulle få gehör för alla sina 

önskemål. Men det skulle även kunna bero på att remissinstanserna visste att de kunde 

påverka utformningen på mer informella vägar, som till exempel genom sina 

kontaktnät. 

 

De regler som följs idag har enligt Hancher och Moran (1989) utformats genom fyra 

steg; 1) först som generella normer som 2) har implementerats och 3) därefter 

förtydligats för att 4) slutligen upprätthållas. Reglerna måste dock grunda sig på 

någonting och kan inte det vara de olika beteenden som remissinstanserna har? 

Remissinstanserna består av individer med beteenden och dessa beteenden sprider sig 
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till individens omgivning och bekantskapskrets där andra individer kopierar beteendet 

och börjar agera på liknande sätt. När sedan tillräckligt många individer agerar på 

samma sätt kommer det att bli en norm eller en regel som har blivit generellt 

accepterad, vilket stämmer överens med det som Scott (2001) beskriver gällande den 

normativa strukturen. Ett exempel på detta är det svenska språket när en individ börjar 

använda ett slangord som sedan sprider sig för att i slutändan komma att accepteras 

som ett svenskt ord. De tre olika beteendena som tidigare nämndes, ”voice”, ”exit” 

och ”loyalty”, kunde appliceras på remissinstanserna med tanke på om de agerade och 

lämnade några remissvar eller inte. En parallell skulle då kunna dras mellan dessa 

beteenden och remissinstansernas vilja att påverka utformningen av en ny 

normgivning som koden, genom formella vägar, eftersom ju fler önskemål de bidrog 

med, desto större vilja fanns där. Om remissinstanserna hade en stor vilja att påverka 

använde de ”voice” beteendet för att göra sin röst hörd, men var viljan däremot inte så 

stor användes ”exit” beteendet då remissinstanserna inte la någon tid och kostnad på 

att svara på remissförfarandet. ”Loyalty” beteendet var i detta fall en liten vågskål 

mellan ”voice” och ”exit” beteendena eftersom remissinstanserna med detta beteende 

var lojala mot systemet och lämnade in ett remissvar men deras vilja att påverka 

föreföll inte vara av betydelse. Med andra ord, bara för att någon är lojal innebär det 

inte att deras agerande överensstämmer med deras vilja.  

 

I tabell 5.1 syns det tydligt att bland de 20 remissinstanser som erhöll högst totalvärde 

finns de som hade störst vilja och bidrog med flest antal önskemål, det vill säga de 

remissinstanser med ett ”voice” beteende. Vad som även utmärker sig i tabellen är att 

bland dessa 20 remissinstanser finns de som fick genomslag för flest antal av sina 

önskemål, de vill säga de hade makt att påverka. Detta innebär då att bland de 20 

remissinstanser som har haft störst påverkan på kodförslaget av alla 76 finns de som 

hade en stor vilja och en stor makt. Vad som kan tolkas utifrån detta är att när det 

handlar om att påverka en reglering på formell väg, som till exempel genom ett 

remissförfarande, är det viktigt att bidra med så många förslag som möjligt för att 

kunna få en stor genomslagskraft. Däremot bör det tilläggas att enbart en stor vilja inte 

är tillräcklig för att påverkan ska bli stor. Till exempel bidrog Första AP-fonden med 

14 förslag men de fick endast fyra genomslagna, vilket gjorde att de hamnade på en 

16:e plats i tabellen, medan Alecta pensionsförsäkring bidrog med 12 förslag och fick 

åtta genomslagna, vilket gjorde att de hamnade på en 11:e plats. Första AP-fonden 
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visade här en större vilja till att påverka än vad Alecta pensionsförsäkring gjorde men 

ändå hamnade de längre ner i rangordningen. Detta betyder att påverkan till att 

utforma koden beror både på remissinstansernas vilja och makt och inte enbart på en 

av variablerna.  

 

Som tidigare nämnts beror, enligt Hedlund et al (1985), en ägares beteende på dess 

storlek på investeringen. Om en ägare skulle likställas med en remissinstans, går det 

då att säga att storleken på investeringen är avgörande för remissinstansen vilja och 

makt att påverka? Det skulle kunna stämma när det gäller viljan att påverka eftersom 

ju större investering en ägare gör desto större vilja att påverka kommer det att finnas. 

En ägare med många olika investeringar kommer att vilja vara mer engagerad och 

vilja påverka mer där de stora investeringarna har gjorts än där de små finns, med 

tanke på Watts och Zimmerman (1979) som menar att alla aktörer strävar efter sitt 

eget intresse. Att storleken på investeringen är avgörande för ägarens makt att påverka 

är däremot svårare att instämma i. En ägare kan nämligen ha en investering som är 

stor i jämförelse med sina andra investeringar men den kan vara av mindre betydelse 

om den istället skulle jämföras med de övriga ägarnas investeringar. 

Kapitelsammanfattning 

För att kunna sammanställa de 20 remissinstanser som påverkade koden i störst 

utsträckning genom remissvaren har remissinstansernas värden på deras vilja och 

makt att påverka summerats och jämförts med varandra. Den remissinstans som hade 

störst påverkan var Svenska Fondhandlareföreningen då de bidrog med flest antal 

önskemål, vilket gav ett högt viljavärde, och de fick genomslag för flest antal 

önskemål, vilket gav ett högt maktvärde. Bland de 20 remissinstanser som hamnade 

överst i sammanställningen hade alla höga viljavärden och höga maktvärden och 

därför kan en slutsats dras att det finns ett samband mellan dessa två variabler. Ju fler 

antal önskemål som en remissinstans bidrog med, desto större möjlighet fanns det till 

att få gehör för dem, med andra ord ju större vilja en remissinstans visade desto större 

makt hade den. Men remissinstansernas påverkan beror dock inte enbart på deras vilja 

eller deras makt utan det är en kombination av båda variablerna. Det går härmed att 

påvisa att de remissinstanser med störst vilja och störst makt var de som i störst 

utsträckning påverkade koden via remissförfarandet. 
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6. Eliten 

Syftet med hypotes två är att påvisa om kodgruppens medlemmar 

kan ha blivit influerade att påverka kodens utformning på ett 

visst vis på grund av deras kontaktnät. För att kunna påvisa 

denna studie har kodgruppens medlemmars kontaktnät studerats 

och genom det nätverk som framkom det går att påvisa hypotes 

två. 
 

För att kunna svara på den andra hypotesen, utformningen av koden har indirekt 

påverkats av individer utanför remissförfarandet, då de har ingått i nätverk med 

kodgruppens medlemmar och därigenom påverkat medlemmarnas val och handlingar, 

kommer årsredovisningar och verksamhetsberättelser att granskas för att se om 

kodgruppens medlemmar har haft kontakt med varandra genom företagsstyrelser och 

styrelsekommittéer innan kodgruppens sammansättning. Om till exempel en 

kodgruppsmedlem har suttit i en företagsstyrelse mellan år 2000-2002 kommer 

årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna för den aktuella perioden att 

granskas. Årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna kommer att utgå från 

organisationer och styrelser där någon medlem i kodgruppen har ingått, vilket innebär 

att de företag och organisationer som ingår i studien har haft minst en 

kodgruppsmedlem i styrelsen mellan åren 1995 och 2004. Anledningen till att studien 

fokuserar sig på åren 1995 till 2004 är att en tioårsperiod ger en bild över ett etablerat 

nätverk och inte enbart tillfälliga kontakter. De årsredovisningar och 

verksamhetsberättelser som studien kommer att utgå från är de som går att finna på 

företagens och organisationernas hemsidor med anledning av att beställningar av 

materialet är en tids- och kostnadsfråga samt ett miljömedvetet val. Detta kan i vissa 

fall innebära att årsredovisningar och verksamhetsberättelser för alla år inte finns 

tillgängliga och därmed kommer de exemplar som återfinns på Internet att granskas. 

En konsekvens av detta blir då att antalet kopplingar kan komma att bli färre eftersom 

alla individer som har haft någon kontakt med någon av kodgruppens medlemmar 

genom styrelse- och kommittéarbeten inte kommer att ingå. 

 

I kodgruppen ingick Erik Åsbrink, Rune Brandinger, Eva Halvarsson, Henrik 

Paulsson, Claes Dahlbäck, Arne Mårtensson, Bengt Rydén, Karin Forseke, Marianne 

Nivert, Patrik Tigerschiöld, Lars-Erik Forsgårdh, Lars Otterbeck, Per Lekvall och 

Björn Kristiansson. I studiens granskning kommer även Kerstin Hessius att ingå då 
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hon var med i framtagandet av det första kodförslaget men sedan ersattes av Forseke. 

För att kartlägga nätverket kommer en genomgång att göras av vilka styrelser och 

kommittéer dessa 18 medlemmar har suttit med i innan de ingick i kodgruppen med 

hjälp av ovan nämnda årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Anledningen till 

att styrelse och kommittéer granskas är att individernas nätverkskopplingar är lättare 

att finna i offentliga handlingar än vid till exempel ideella föreningar. Först kommer 

Affärdatabasen 6  att användas för att undersöka i vilka företagsstyrelser som 

kodgruppens medlemmar eventuellt sitter i under år 2006. Därefter kommer en 

sökning att göras på dessa företags hemsidor för att kunna studera hur länge individen 

i fråga har innehaft en position i företagets styrelse. Nästa steg blir att granska de 

årsredovisningar som finns tillgängliga för den perioden som medlemmen har suttit i 

styrelsen. Till sist kommer en sammanställning att genomföras över vilka 

företagsstyrelser som medlemmen har suttit i. Utifrån denna sammanställning kommer 

sedan ett antal företag och organisationer att väljas ut för att ingå i studien. Urvalet av 

företag kommer att baseras på att de som ingår hade en omsättning på minst 75 

miljoner svenska kronor under 2004, vilket gör att nätverk som kan finns runt 

företagen med en lägre omsättning hamnar utanför studien och därför inte tas hänsyn 

till. I sammanställning kommer även Industrins Utvecklings Institut (IUI), 

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Svenskt Näringsliv att ingå då 

dessa organisationer anses ha en betydande roll inom svenskt näringsliv. Urvalet av 

individer kommer dessutom att upphöra när antalet uppgår till 500 stycken på grund 

av storleken på det empiriska materialet och den tidsbegränsning som studien är 

belagd med.  

 

Utifrån urvalen kommer den första och den andra av totalt fyra sammanställningar att 

genomföras. De två sammanställningarna kommer att redovisa om medlemmarna i 

kodgruppen har suttit i någon styrelse eller styrelsekommitté tillsammans och i så fall 

hur länge. Med hjälp av dessa sammanställningar går det att se om det fanns någon 

möjlighet för medlemmarna att påverka varandra innan de ingick i kodgruppen. 

Därefter kommer de två resterande sammanställningarna att göras för att se om det 

fanns några individer utanför kodgruppen som ofta återkommer i samband med 

kodgruppsmedlemmarna, det vill säga har några individer suttit tillsammans med 

                                                 
6 Tillgång till Affärsdatabasen genom Växjö universitetsbibliotek. 



ELITEN 

-40- 

kodgruppsmedlemmar i flera olika styrelser och på sätt har haft möjlighet att påverka 

medlemmen. Utifrån dessa två sammanställningar kommer en analys att genomföras 

för att kunna säga om individen i fråga har haft möjlighet att påverka den medlem i 

kodgruppen som den har suttit med. De två sista sammanställningarna syftar även till 

att påvisa om kodgruppsmedlemmarna har haft någon indirekt kontakt med varandra 

då de kan ha suttit i olika styrelser men tillsammans med en styrelsemedlem som har 

suttit i båda styrelserna. För att lättare förstå vad som menas ges ett exempel om 

individ A har suttit i företag X styrelse och individ B har suttit i företag Y styrelse. 

Individ A och Individ B har inte haft direkt kontakt med varandra men genom individ 

C som har suttit i både företag X och företag Y styrelser har individ A och individ B 

haft indirekt kontakt med varandra och har därmed kunnat bli påverkade av samma 

individ. 

 

 
Figur 6.1: Modell över hur individernas kontaktnätverk har studerats. 

 

En granskning kommer, som tidigare nämnt, även att genomföras över vilka 

styrelsekommittéer som medlemmarna i kodgruppen har suttit i. Denna granskning 

kommer att göras utifrån de företag som ingått i sammanställningen av 

styrelsenätverket. Styrelsekommittéerna kartläggs eftersom de oftast består av två till 

fem individer som ingår i dessa och därför anses de ha ett närmare arbete och lättare 

kan påverka varandra. I denna del av studien kommer de styrelse- och 

kommittémedlemmar som har ingått i en styrelse eller kommitté tillsammans med en 

kodgruppsmedlem inte att granskas ytterligare för att se vilka styrelser och 

kommittéer de har suttit i. Det kommer enbart att genomföras sammanställningar på 

vilka individer som kodgruppsmedlemmarna har suttit med i styrelser och kommittéer. 

Studien kommer däremot inte att granska om kodgruppsmedlemmarna har haft någon 

annan ledande position i företaget eller organisationen. Konsekvenserna av detta kan 

Styrelse/Kommitté 
X 

Person 
A 

Person 
B 

Person 
C 

Styrelse/Kommitté  
Y 
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bli att alla kopplingar inte kommer att ingå samt att en del företags och 

organisationers påverkan hamnar utanför denna del av studiens ramar, det vill säga 

nätverket blir mindre än vad det är i verkligheten. Granskningen kommer emellertid 

att leda till att fyra kategorier uppstår: 

 

� Direkt kontakt styrelse: direkta kontakter som kodgruppsmedlemmarna 

tidigare har haft med varandra genom styrelsearbete mellan 1995-2004. 

� Direkt kontakt kommitté: direkta kontakter som kodgruppsmedlemmarna 

tidigare har haft med varandra genom kommittéarbete mellan 1995-2004. 

� Indirekt kontakt styrelse: indirekta kontakter som kodgruppsmedlemmarna 

tidigare har haft med varandra genom styrelsearbete mellan 1995-2004. 

� Indirekt kontakt kommitté: indirekta kontakter som 

kodgruppsmedlemmarna tidigare har haft med varandra genom 

kommittéarbete mellan 1995-2004. 

 

Kategorierna ovan kommer inte att användas i någon numerisk formel men de 

kommer istället att presenteras i tabeller och schematiska figurer för att underlätta 

förståelsen. Det empiriska resultatet kommer därefter att analyseras och ställas mot 

referensramen. 

 

Empiri 

Direkt kontakt styrelse och kommitté 

Den direkta kontakten som fanns mellan medlemmarna i kodgruppen återfinns i 

komprimerad form i tabell 6.1 på nästa sida och i fullständig form i bilaga 3. I tabell 

6.1 framgår det genom siffrorna i vilka styrelser och kommittéer som 

kodgruppsmedlemmarna har suttit tillsammans samt under hur lång tid under den 

granskade tidsperioden, det vill säga 1995-2004. Den direkta kontakten kan ha skett 

via ett företag, en organisation eller en kommitté och siffrorna inom parenteserna 

representerar dessa. Företagen och organisationerna som döljer sig bakom siffrorna 

återfinns i förklaringen till bilaga 3.  
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 B, R D,  C H, K M, A N, M O, L R, B 
D, C               
H, K*               
M, A 
   

9 år - 35;  
6 år -26(1)            

N, M     2 år - 27         
O, L   1 år - 9(n)           
R, B   6 år - 26(1)   6 år - 26(1)       
Å, E  1 år - 34 4 år - 26(2)   4 år - 26(2) 4 år -33 4 år - 2 4 år -26(2) 

 
Tabell 6.1: De företag, organisationer och kommittéer som medlemmarna har haft direkt kontakt genom 
samt hur många år de suttit tillsammans under den granskade perioden (1995-2004).  
 

Under den period som granskningen skedde satt Brandinger (B, R) och Åsbrink (Å, E) 

ett år tillsammans i Vasakronans (34) styrelse. Åsbrink har även suttit tillsammans 

med Dahlbäck (D, C), Mårtensson (M, A) och Rydén (R, B) under fyra år, 2000-2004, 

i SNS Förtroenderåd (26(2)) och med Nivert (N, M) i styrelsen för Wallenstam (33) 

under fyra år. Under hela den period som granskades har Dahlbäck och Mårtensson 

suttit tillsammans i Vin & Sprits (35) styrelse men de har även suttit i Vin och Sprits 

revisions- (35(r)) och nomineringskommittéer (35(n)) tillsammans, vilket 

framkommer i bilaga 5. Dahlbäck har även suttit i SNS Förtroenderåd (26(1)) med 

Rydén och Mårtensson från 1998 fram till slutet av granskningsperioden och med 

Otterbeck (O, L) i ett år i Ericssons nomineringskommitté (9(n)). Slutligen har 

Otterbeck och Åsbrink har suttit fyra år tillsammans i Alectas (2) styrelse och Hessius 

(H, K) och Nivert i SNS styrelse (27) under två års tid. 

 

Som det går att se är den individ som haft flest direkta kontakter med andra 

medlemmar i kodgruppen Åsbrink då han har arbetat med sex av de 18 

kodgruppsmedlemmarna. Efter Åsbrink kommer Dahlbäck och Mårtensson över de 

som har haft flest direkta kontakter med medlemmar i kodgruppen och både Dahlbäck 

och Mårtensson kommer från två affärsgrupper i det svenska näringslivet. Dahlbäck 

har en karriär på mer än 20 år inom Investor och han har bland annat suttit i deras 

styrelse sedan 1983 och Mårtensson har arbetat inom Industrivärden och företag som 

rör denna affärsgrupp under 15 år. Mårtensson har bland annat arbetat inom 

Handelsbanken sedan 1976 och suttit i dess styrelse sedan 1990 och men han har även 

suttit Industrivärdens styrelse sedan 2002.  
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Indirekt kontakt styrelse och kommitté 

Tillsammans har de 18 individer som har ingått i kodgruppen genom styrelsearbete 

haft en koppling med 506 individer i 36 företag och organisationer. I denna 

sammanställning ingår inte IUI och Svenskt Näringsliv eftersom inga 

kodgruppsmedlemmar har kunnat återfinnas i dessa två organisationers 

verksamhetsberättelser. De individer som har ingått i sammanställningen och vilka 

medlemmar i kodgruppen som de har haft kontakt med framkommer, går att återfinna 

i bilaga 4. Den medlem som har haft flest kontakter med individer utanför 

arbetsgrupperna är Mårtensson, tätt följd av Dahlbäck, Rydén och Åsbrink. Dessa fyra 

har med andra ord de största personliga nätverket, vilket framkommer i tabell 6.2. 

 

Kodgruppsmedlem 
Antal kontakter 

utanför kodgruppen Kodgruppsmedlem 
Antal kontakter 

utanför kodgruppen 
Brandinger, R. 36 Nivert, M. 89 
Dahlbäck, C. 290 Otterbeck, L. 45 
Forseke, K. 10 Paulsson, H. 0 

Forsgårdh, L. 20 Rydén, B. 206 
Halvarsson, E. 15 Skog, R. 0 

Hessisu, K. 22 Thalén, L. 0 
Kristiansson, B. 0 Thorell, P. 0 

Lekvall, P. 0 Tigerschiöld, P. 18 
Mårtensson, A. 294 Åsbrink, E. 201 

 
Tabell 6.2: Hur många kontakter utanför kodgruppen som medlemmarna har via styrelser. 
 

Tabell 6.2 visar hur många individer som de olika kodgruppsmedlemmarna har haft 

kontakt med utanför kodgruppen via styrelseuppdrag. I vissa fall har samma individer 

räknats flera gånger då individen i fråga har arbetat tillsammans med 

kodgruppsmedlemmen i fler än en företagsstyrelse och då haft en möjlighet att 

påverka kodgruppsmedlemmen i större utsträckning.  

 

Genom olika styrelsearbete har Brandinger, Dahlbäck, Forseke, Halvarsson, Hessius, 

Forsgårdh, Mårtensson, Nivert, Otterbeck, Rydén, Tigershiöld och Åsbrink haft 

indirekt kontakt med varandra enligt det sätt som beskrivs i figur 6.1 på sida 40. Vid 

granskningen av det nätverk som finns runt individerna i kodgruppen finns det några 

namn som återkommer ofta. De sju individer som haft flest kontakter med medlemmar 

i kodgruppen genom styrelsearbete och därmed kunnat påverka är Anders Nyrén, 

Sverker Martin-Löf, Per-Olof Eriksson, Claes Reuterskiöld, Håkan Bryngelsson, 

Maria Lilja och Mikael Treschow. Nyrén har haft elva kontakter, Martin-Löf nio, 
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Eriksson och Reuterskiöld åtta vardera och Bryngelsson, Lilja och Treschow sju 

kontakter var. Av dessa sju individer kan Nyrén, Martin-Löf, Eriksson och 

Reuterskiöld härröras till den grupp som omger Industrivärden. I Industrivärdens 

styrelse har Reuterskiöld suttit sedan 1994, Nyrén sedan 2001 och Martin-Löf sedan 

2002. Martin-Löf har även suttit i Handelsbankens styrelse sedan 2002 där Eriksson 

har suttit sedan 1986. Treschow kan härröras till den grupp som omger Investor då 

han har suttit i Investors styrelse sedan 1997. Lilja och Bryngelsson går att återfinna i 

Vasakronan. Treschow, Martin-Löf och Bryngelsson går även att återfinna i Svenskt 

Näringsliv styrelse. Denna sammanställning är gjord med hänsyn till det kontaktnät 

som finns då SNS Förtroenderåd tas med i sammanställningen över styrelser och 

organisationer. I figur 6.2 går det att se en schematisk bild över hur kontaktnätet är 

strukturerat mellan dessa individer och medlemmar i kodgruppen. 

 

 
Figur 6.2: Indirekta nätverkskopplingar mellan kodgruppens medlemmar och styrelsemedlemmar med 

SNS Förtroenderåd. 
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Om SNS Förtroende råd däremot inte räknas med skulle top sju individerna vara 

Nyrén som då endast haft sju kontakter med medlemmar i kodgruppen, Martin-Löf 

och Marcus Wallenberg fem vardera och Carl Bennet, Eriksson, Sune Nyman och 

Reuterskiöld med fyra kontakter var. Hur kontaktnätet skulle se ut utan SNS 

Förtroenderåd visas i figur 6.3. Av de sju individer som hamnade överst i denna 

sammanställning går de tre översta att koppla till grupper i det svenska näringslivet. 

Som tidigare nämnt hör både Nyrén och Martin-Löf till gruppen som omger 

Industrivärden och Marcus Wallenberg tillhör gruppen som omger Investor.  

 

 
Figur 6.3: Indirekta nätverkskopplingar mellan kodgruppens medlemmar och styrelsemedlemmar utan 
SNS Förtroenderåd 
 

Det är inte enbart genom att sitta i samma styrelse som individer utanför kodgruppen 

har kunna påverka kodgruppens medlemmar utan även genom kommittéarbeten inom 

företagsstyrelser. Det är dock värt att notera att den sort av kommitté som förekommit 

längst i de företag och organisationer som granskas är kreditkommittén hos banker. 

De andra kommittéerna har framför allt växt fram under de tre, fyra första åren på 

2000-talet. Vilka individer som har suttit i kommittéer tillsammans med medlemmar 

från kodgruppen återfinns i bilaga 5. 
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Kodgruppsmedlem 
Antal kontakter 

utanför kodgruppen Kodgruppsmedlem 
Antal kontakter 

utanför kodgruppen 
Brandinger, R. 12 Nivert, M. 2 
Dahlbäck, C. 45 Otterbeck, L. 16 
Forseke, K. 0 Paulsson, H. 0 

Forgårdh, L. 0 Rydén, B. 4 
Halvarsson, E. 8 Skog, R. 0 

Hessisu, K. 0 Thallen, L. 0 
Kristoffersson, B. 0 Thorell, P. 0 

Lekvall, P. 0 Tigerschiöld, P. 2 
Mårtensson, A. 32 Åsbrink, E. 0 

 
Tabell 6.3: Hur många kontakter utanför kodgruppen som medlemmarna har via kommittéer. 
 

Den medlem som har suttit med flest individer i kommittéer är Dahlbäck, följd av 

Mårtensson och Otterbäck, vilket går att återfinna i tabell 6.3. De individer utanför 

kodgruppen som har haft flest kontakter med medlemmar i kodgruppen genom 

kommittéarbeten, och därmed kunnat påverka dem, är Egon Jacobsson med sju 

kontakter, Jakob Wallenberg med fyra och Hans Dalborg, Jonas Iversen, Martin-Löf, 

Per Nuder, Nyrén, Treschow och Marcus Wallenberg med tre kontakter vardera. Figur 

6.4 visar vilka i kodgruppen som individerna har haft kontakt med och därmed kunnat 

påverka. 
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Figur 6.4: Indirekta nätverkskopplingar mellan kodgruppens medlemmar och individer i kommittéer 

 

Bland kommittéerna finns det ett övertag av kontakter mellan kodgruppen och 

individer som tillhör grupperna runt Investor och Industrivärden. Bröderna 

Wallenberg är bland de individer som har haft flest kontakter med kodgruppen genom 

kommittéarbeten. Av dessa top nio är det tre som kan sammankopplas till Investor; 

Treschow, Jakob Wallenberg och Marcus Wallenberg då de har ingått i Investors 

styrelse sedan 1997, 1998 respektive 1990. Två av individerna, i figur 6.4, går 

däremot att sammankoppla med Industrivärden; Nyrén och Martin-Löf då de ingår i 

både Industrivärdens och Handelsbankens styrelse sedan 2001 respektive 2002. De 

övriga individerna går inte att härröra till Investor eller Industrivärden men Dalborg är 

medlem av SNS styrelse och Nuder, Jacobsson och Iversen har samarbetat med både 

Dahlbäck och Mårtensson i Vin & Sprit. 
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Analys 

Studiens andra hypotes löd: 

 

Utformningen av koden har indirekt påverkats av 

individer utanför remissförfarandet, då de har ingått i 

nätverk med kodgruppens medlemmar och därigenom 

påverkat medlemmarnas val och handlingar. 

 

Enligt Hancher och Moran (1989) är den viktigaste relationen i framtagandet av 

ekonomisk reglering den som finns mellan företag och organisationer som är 

sammanlänkade i nätverk, vilket stämmer överens med vad det empiriska materialet 

visar. Sammanställningen visar individer men individerna har alla på något sätt en 

anknytning till ett företag, en organisation eller en affärsgrupp. Med andra ord det 

nätverk av organisationer och företag som fanns runt om kodgruppen existerar genom 

medlemmarna i kodgruppens kontakter med andra individer. Detta gör att det som 

Hancher och Moran (1989) säger går att påvisa eftersom både organisationer och 

individer har påverkat utformningen av koden. 

 

Kodgruppen har varit vad Ascua et al (2000) kallar ett sociocentriskt nätverk då 

kodgruppen har låtit andra organisationer och grupper vara delaktiga i framtagandet 

av koden. Det vill säga kodgruppen har ett affärsmässigt nätverk med 

remissinstanserna då kodgruppen har interagerat med de remissinstanser som lämnat 

remissvar. Men är det enbart det sociocentriska nätverket som påverkat utformningen 

av koden eller har det personliga nätverket haft någon inverkan? Det är svårt att svara 

på men troligtvis har de personliga nätverken haft inflytande då individerna i 

kodgruppen på ett eller annat sätt är kopplade till varandra och andra individer utanför 

gruppen. Det kan därmed ifrågasättas om det personliga nätverk som funnits runt om 

kodgruppens medlemmar har skiftat maktkanalerna på ett sådant sätt att de har gått 

från det formella i remissinstanserna till det mer informella i nätverken, precis om 

Castells (1999) beskriver. Det är lätt att utskilja om remissinstanserna har fått igenom 

sina förslag men hur mycket av genomslaget beror på deras förslag och hur mycket 

beror på kommunikationen inom kodgruppen och inom de nätverk som finns runt 

omkring individerna i kodgruppen? 
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Då det fanns direkt kontakt mellan kodgruppens medlemmar genom både styrelse- 

och kommittéarbeten har medlemmarna sinsemellan kunnat påverka varandra genom 

social interaktion, som Donelson (1999) påpekar. Men de har inte bara påverkat de 

kodgruppsmedlemmar som de sitter i samma styrelse med, utan även andra individer i 

styrelsen. Dessa individer kan i sin tur ha påverkat en annan individ som har haft 

samröre med en medlem av kodgruppen. Det faktum att medlemmarna i kodgruppen 

gav sig själva ett namn gör att de uppfyller det externa krav som Taifel (1982) ställt 

upp, det vill säga det går att identifiera gruppen genom det namn den tog. Att de haft 

en social interaktion gör att de kan påverka varandras sätt att tänka, vilket både 

Donelson (1999) och Taifel (1982) diskuterar. 

 

De medlemmar som har haft flest kontakter med individer utanför kodgruppen är 

Dahlbäck, Mårtensson och Åsbrink. För Dahlbäck och Mårtensson kan deras stora 

nätverk tillskrivas den långa tid som de tillhört de grupper och nätverk som omger 

Investor respektive Industrivärden och därmed vunnit dessa gruppers förtroende.  

Detta kan liknas med det som Johanisson et al (2000) skriver gällande den tid som 

krävs innan en individ blir accepterad av en grupp och ett nätverk. Åsbrink har även 

han ett stort kontaktnät runt omkring sig, vilket delvis kan tillskrivas hans tid som 

finansminister, med andra ord i Åsbrinks personliga nätverk ingår både politiker och 

affärsmän. Eftersom Dahlbäck, Mårtensson och Åsbrink har stora kontaktnät kan de 

påverka de individer som de kommer i kontakt med, precis som Taifel (1982) och 

Greene (2004) menar, men de kan även själva bli påverkade. Det faktum att både 

Mårtensson och Dahlbäck har haft långa karriärer inom Industrivärden respektive 

Investor, gör det troligt att deras agerande är representativt för dessa gruppers sätt att 

agera. Deras ”social identity” blir därmed representativ för dessa affärsgrupper, enligt 

Greens (2004) definition av ”social identity”. Vad får kodgruppens medlemmar för 

attityder mot andra om de enbart umgås med likasinnade människor? Att det går att 

urskönja så många direkta och indirekt kontakter mellan kodgruppsmedlemmarna 

visar att väldigt få individer rör sig i dessa kretsar. 

 

De nätverk som finns inom kodgruppen är vad Ascua et al (2000) kallar personligt 

nätverk. Anledningen är att de individer som är knutna till kodgruppen har direkta och 

indirekta kontakter med varandra, vilket går att urskilja då en majoritet av 

ledamöterna har haft någon sorts arbetsrelation med varandra innan kodgruppens 
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sammansättning. Till exempel har Dahlbäck och Mårtensson haft både direkt och 

indirekt kontakt med varandra innan deras samarbete i kodgruppen och på samma sätt 

har Åsbrink och Brandinger haft direkt kontakt med varandra.  Men som empirin visar 

har åtta av de 18 medlemmarna haft direkt kontakt med någon annan i kodgruppen 

och tolv av de 18 har haft indirekt kontakt med varandra. Det är troligt att dessa 

medlemmar har blivit påverkade av varandra, inte enbart genom att arbeta med koden 

utan även på grund av att deras tidigare arbetsrelationer. 

 

De medlemmar som inte har haft någon direkt eller indirekt kontakt, som går att 

återfinna i denna granskning, är Kristiansson, Lekvall, Thorell, Thalén, Skog och 

Paulsson. Anledningen till detta kan vara att både Kristiansson och Lekvall var 

sekreterare och Thorell, Thalén och Skog agerade som experter till kodgruppen. 

Paulsson är inte med då han inte har kunnat återfinnas i någon styrelse eller kommitté 

som har ingått i granskningen. Men betyder det att de inte haft någon inverkan på 

utformningen av koden genom sina nätverk? Det är svårt att svara på men det är 

troligt att experternas åsikter har fått genomslag eftersom de var med i kodgruppen 

just för deras expertkunskaper. Det kan även betyda att de har haft åsikter om vilka 

förslag som remissinstanserna fått igenom och vilka förslag som inte skulle gå igenom.  

 

De individer som har haft mest kontakt med medlemmarna i kodgruppen är som figur 

6.2 visar Nyrén, Martin-Löf, Eriksson, Reuterskiöld, Bryngelsson, Lilja och Treschow 

om SNS Förtroenderåd inkluderas och som figur 6.3 visar Nyrén, Martin-Löf, Marcus 

Wallenberg, Bennet, Eriksson, Nyman och Reuterskiöld utan SNS Förtroenderåd. Den 

kontakt som dessa individer har haft med medlemmar i kodgruppen är begränsade till 

några få. Nyrén har till exempel haft elva kontakter med medlemmar i kodgruppen 

under denna tid. Dessa elva kontakter är dock begränsade till sex av medlemmarna i 

kodgruppen om SNS Förtroenderåd inkluderas och sju kontakter med tre av 

medlemmarna i kodgruppen utan SNS Förtroenderåd exkluderats. En jämförelse 

mellan figur 6.2 och 6.3 visar att utan SNS Förtroenderåd skulle inte Bryngelsson, 

Lilja och Treschow vara i toppskiktet angående antal kontakter med medlemmar i 

kodgruppen. Detta visar att SNS Förtroenderåd har en roll när det kommer till att 

förmedla kontakter mellan individer i det svenska näringslivet baserat på denna studie. 

Men genom dessa individer utanför kodgruppen får tolv av de 18 

kodgruppsmedlemmarna indirekt kontakt med varandra vilket i sin tur betyder att de 



ELITEN 

-51- 

kan ha blivit påverkade av samma individers åsikter om vad som är accepterat i det 

svenska näringslivet. Om SNS Förtroenderåd däremot inte skulle ingå i granskningen 

skulle de kontakter som fanns mellan medlemmarna minska. Ett exempel är att 

Tigerschiöld inte skulle ha haft några indirekta kontakter till någon annan av 

kodgruppsmedlemmarna. 

 

Oavsett om SNS Förtroenderåd är med eller inte går det att återfinna den lilla värld 

som Milgram och Travers (1969) beskriver i sin undersökning. I genomsnitt har varje 

kodgruppsmedlem haft kontakt med 28,1 individer utanför kodgruppen genom 

styrelsearbete och med 4,67 individer genom kommittéarbete. Självklart finns det 

medlemmar som inte har några kopplingar alls till andra i medlemmar kodgruppen, 

vilket tabell 6.1 visar, men det är de medlemmarna vars funktion var som antingen 

sekreterare eller expert. De medlemmar som har haft indirekt kontakt med varandra 

har det genom en till fem individer vilket styrker det Milgram och Travers (1969) kom 

fram till, det vill säga att den kedja som finns mellan två slumpmässigt valda individer 

är på 5,2. Att det inte är särkskilt många steg visar att det var en relativt liten värld 

som rörde sig kring medlemmarna i kodgruppen. 

 

Bygger koden på accepterade regler och normer i samhället då det har funnits många 

och återkommande kopplingar mellan medlemmarna i kodgruppen och organisationer 

och företag utanför? Eller bygger koden på medlemmarnas syn på omvärlden som i 

sin tur baseras på de sätt som de blir påverkade av grupper och nätverk? Om ett visst 

beteende accepteras av en grupp och ett nätverk som en medlem i kodruppen ingår i, 

kan medlemmen i sin tur påverka resten av kodgruppen så att den ser saker på det sätt 

som medlemmen gör. Har då medlemmarna som kommer från stora affärsgrupper en 

större makt? Även det är svårt att svara på men det verkar troligt att individer som 

kommer från vissa affärsgrupper, som till exempel Investor och Industrivärden, 

historiskt sett har haft stort inflytande i det svenska näringslivet. Dessa individer för 

med sig mer pondus än en individ som kommer från en mindre och inte lika 

traditionellt inflytelserik affärsgrupp. Det kan argumenteras att de kontakter som 

kodgruppens medlemmar har haft med varandra genom individer utanför kodgruppen 

gör att de tänker på samma sätt samt att dessa individer faktiskt kan ha influerat 

medlemmarnas agerande. Att det går att hitta så många kopplingar mellan 

styrelsemedlemmarna tyder på att det är en liten grupp i förhållande till befolkningen, 
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som styr det svenska näringslivet, vilket stämmer överens med vad Jönsson (1985) 

säger: Att en liten elit styr normsättningen på området. 

Kapitelsammanfattning 

I den granskning som har genomförts av årsredovisningarna och 

verksamhetsberättelserna för att få fram de personliga nätverk som fanns runt 

kodgruppen har 506 individer hittats. Dessa individer är del av det nätverk som har 

haft möjlighet att påverka medlemmarna i kodgruppen. De individer utanför 

kodgruppen som har haft flest kontakter med medlemmarna i kodgruppen kan kopplas 

till två affärsgrupper; Investor och Industrivärden. SNS Förtroenderåd utökar det 

kontaktnät som fanns mellan kodgruppens medlemmar, vilket har gjort att tolv av de 

18 medlemmarna har haft indirekt kontakt med varandra. Om inte SNS Förtroenderåd 

inkluderats med skulle nätverket runt kodgruppen vara mindre samt de indirekta 

kontakterna vara färre. Men det är inte enbart personliga nätverk som funnits runt 

kodgruppen utan även affärsmässiga då remissinstanser, på formell väg, har kunnat 

påverka utformningen av koden. Då det har gått att finna kopplingar, både direkt och 

indirekt, mellan två tredjedelar av medlemmarna i kodgruppen. Den lilla värld som 

Milgram och Travers (1969) talar om går att urskilja samt att det är en mindre elit som 

bestämmer normerna och reglerna för det svenska näringslivet. Med andra ord: det är 

troligt att det personliga nätverket har haft betydelse i framtagandet av koden då 

medlemmarna i kodgruppen har kopplingar till olika grupper i det svenska 

näringslivet som vill att just deras intressen ska framhållas. Detta innebär att hypotes 

två går till viss del att påvisa. 
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7. Samhället 

Syftet med hypotes tre är att påvisa om en attitydhomogenitet kan 

finnas mellan remissinstanserna, och om denna i sådana fall kan 

förklaras av institutionellt överförda värderingsmönster. För att 

påvisa denna hypotes studerades remissvarens önskemål på 

förändringar i koden och hur lika dessa var. Det går att påvisa 

hypotes tre då en attitydhomogenitet upptäcktes. 
 

För att kunna svara på den tredje hypotesen, remissinstanserna kommer att ha givit 

samma förslag på förändringar i remissvaren då de delar samma normativa och 

kognitiva struktur som är historiskt förankrad, kommer en analys av remissvaren att 

genomföras för att påvisa om remissinstanserna har haft en attitydhomogenitet vid 

kodens utformning samt om den kan ha en koppling till en historisk utveckling. Med 

attitydhomogenitet avses i denna studie att remissinstanserna har uppvisat ett 

likatänkande i de remissvar som har lämnats. Det vill säga attitydhomogenitet uppstår 

då synpunkterna har lämnats i samma syfte, det vill säga då remissinstanserna ha velat 

ha samma förändring på koden. För att kunna påvisa denna koppling ämnar studien att 

bygga vidare på de resultat som framkommit i hypotes ett. De 20 remissinstanser som 

visade sig ha störst genomslag på kodens utformning blir de som kommer att 

användas för att påvisa hypotes tre. Att dessa remissinstanser väljs ut beror på att de 

troligtvis kommer att ha gett flest synpunkter via remissförfarandet och därmed blir 

det empiriska materialet rikare, vilket bidrar till en säkrare analys. Detta då urvalet för 

denna studie kommer att genomföras av det material som framkom i studien för 

hypotes ett, där det blev tydligt att de med störst makt, det vill säga flest antal 

genomslagna önskemål, var de som hade störst påverkan på koden. Alltså används 

dessa remissinstansers svar. Dessa 20 remissvar kommer att tolkas en andra gång och 

den remissinstans med högst totalvärde kommer att tolkas först, vilket är en ren 

bekvämlighetsfråga. Då de 20 remissinstanserna utgör ett för denna studie specificerat 

urval kommer tolkningsordningen att bli en bisak eftersom alla 20 remissvaren 

kommer att tolkas. I nästa steg kommer innebörden av de givna synpunkterna som 

remissinstanserna gav att tolkas. Om en synpunkt fick genomslag på det vis att 

principen i SOU 2004:46 förändrades, har remissinstansen fått sin vilja igenom. Detta 

gäller enbart om förändringen innebär att förslaget eller synpunkten inte återigen 

skulle kunna ges på SOU 2004:130. Om det upptäcks att två eller flera av 

remissinstanserna har givit samma förslag som har fått genomslag i SOU 2004:130 
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kommer detta att klassas som det hypotes tre benämner som likatänkande. Alltså, när 

två skilda remissinstanser har gett var sitt förslag som har fått samma inverkan på 

SOU 2004:130, kommer detta att klassas som att de båda remissinstanserna önskade 

se samma förändring som dessutom genomfördes. Det här kommer då att innebära att 

remissinstanserna har ett likatänkande. För att underlätta ges här ett exempel på en 

tolkning av två förslag som enligt hypotes tre klassas som likatänkande; 

 

• ”En allmän synpunkt är att detaljnivån i det framlagda förslaget i vissa 

avseenden går för långt.”7
 

• ”LRF förordar att koden i sin slutgiltiga utformning inte har så detaljerade 

regler.”8
 

 

Ovanstående exempel visar alltså att likatänkandet ska innebära att fler än en 

remissinstans genom sina förslag ska uppvisa en samstämmig attityd kring en princip i 

koden som leder till att denna attityd och tanke kring principen luftas i remissvaret. 

Tolkningen av vad som anses utgöra likatänkande kommer att säkerställas genom att 

de tre undersökarna tillsammans går igenom förslagen som de 20 remissinstanserna 

har gett. Råder det delade meningar kommer frågan att avgöras genom ett 

majoritetsbeslut. Konsekvensen blir att varje tolkning kräver att minst två av de tre 

undersökarna tolkar en synpunkt på samma sätt, vilket innebär att en 

överensstämmelseanalys genomförs. Alla genomförda förslag kommer slutligen att 

sammanställas i en tabell som kommer att ge ett dataunderlag för framtagning av 

diagram och analys. För att bedöma om ett likatänkande har funnits hos de 20 

remissinstanserna kommer en gräns att dras som bygger på begreppet majoritet. Med 

majoritet avses i denna del av studien 50 % och däröver. Om nio av de 20 instanserna 

önskar se samma förändring, innebär detta att ett likatänkande inte kan påvisas, då nio 

av 20 enbart uppgår till 45 %. Skulle däremot procentsatsen uppgå till minst 50 % för 

en enskild princip går det, enligt majoritetsprincipen, att påvisa att majoriteten av 

dessa remissinstanser tänkte lika. I analysen kommer teorierna som hypotes tre 

grundar sig på att användas för att förklara det eventuella likatänkande som 

remissinstanserna visar. Alla synpunkter kommer att ligga till underlag för analysen. 

                                                 
7 Citat ur remissyttrande gällande SOU 2004:46 som lämnades av Svenska Fondhandlareföreningen, 
2004-09-29. 
8 Citat ur remissyttrande gällande SOU 2004:46  som lämnades av Lantbrukarnas Riksförbund, 2004-
09-25. 
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Om de empiriska resultaten, eller delar av dem, visar att ett likatänkande ej kan 

påvisas kommer dessa att analyseras och utgöra material för att belysa eventuella 

kontraster som kan urskiljas i de synpunkter som har getts.  En skillnad på vilken typ 

av remissinstans som har lämnat synpunkt kommer även att göras. Skillnaden består i 

om remissinstansen är av privat eller offentlig karaktär, det vill säga om 

remissinstansen är en privat aktör eller om den är skapad av och menad att styras av 

den svenska staten. Denna separation kommer att genomföras för att vidare kunna 

påvisa om det är staten som institution som kan förklara ett eventuellt likatänkande 

eller om en förklaring istället finns att hämta i det privata näringslivet. 

 

Empiri 

Underlaget till hypotes tre hämtas från den sammanställning av remissvar som gjordes 

för hypotes ett. Skillnaden mellan tabell 5.1 och tabell 7.1 är att tabell 7.1 inte 

redovisar vilja och maktvärdena utan fokuserar endast på hur många önskemål som 

fick genomslag på koden samt om remissinstansen är statlig eller ej. De genomslagna 

önskemålen visar hur många av det önskemål som remissinstansen fick genomslag för 

och ursprung visar  om remissinstansen är privat = (0) eller offentlig =(1). 

 
    Önskemål   
  Remissinstans Genomslagna Ursprung 

1 Svenska Fondhandlareföreningen 20 0 
2 Svenska bankföreningen 16 0 
3 Stockholmsbörsen 11 0 
4 Castellum AB 10 0 
5 Sveriges Advokatsamfund 9 0 
6 Stockholms handelskammare  9 1 
7 Svenska handelskammarförbundet 9 1 
8 Fjärde AP-fonden 8 1 
9 Föreningen Svenskt Näringsliv 8 0 

10 Sveriges Försäkringsförbund 11 0 
11 Alecta pensionsförsäkring 8 0 
12 H & M Hennes & Mauritz AB 8 0 
13 Tredje AP-fonden 7 1 
14 AktieTorget AB 7 0 
15 TurnIT AB 5 0 
16 Första AP-fonden 4 1 
17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2 0 
18 AMF Pension 6 0 
19 Styrelsepoolen 6 0 
20 BokhållarenITorskabäck 5 0 

 
Tabell 7.1: Topp 20 remissinstanser gällande påverkan på koden. 
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Nedan presenteras alla remissvaren som lämnades av de 20 remissinstanserna.  

Förslag/Synpunkt* Princip** Antal 
   remissinstanser*** 
Ingen maxgräns gällande ålder 3.2.7 17 
För hög detaljnivå detaljnivå**** 13 
Valberedningens roll, utvärdering av revisionsinsats 2.5.1 13 
Valberedningens roll, utvärdering av styrelsen 2.3.1 13 
Ej skriftlig försäkran 3.6.3 10 
Ej högsta antal styrelseledamöter 3.2.4 10 
Krav på självreglering 1.3 9 
Omskrivning av princip, sekreterares roll 3.5.9 9 
Valberedningens roll för stor 2.1 9 
Närvaro vid styrelsemöte 3.5.4 5 
Införande av sekretessbestämmelser 2.2.1 5 
Precisering av begreppet "målgrupp" 1.2 5 
Följ eller förklara princip kvar 1.3 4 
Omskrivning av princip gällande styrelseordf. 1.4.1 4 
Omskrivning av princip 3.2.1 3 
Ändring av ordet "fortlöpande" 6.3 2 
Omskrivning av princip gällande ersättning 4.3.1 2 
Kommentarer till princip borttagna 3.8.3 2 
Omskrivning, "skall" mot "bör" 3.4.2 2 
Omskrivning  "bolagets intresse" 3.3.1 2 
Valberedningens roll vid incitamentsprogram 2.2.5 2 
Borttagande av princip 2.1.5 2 
Borttagande av princip 2.1.4 2 
Borttagande av princip 1.4.6 2 
Inga namngivna organ knutna till koden 1.1.4 2 
Omskrivning av princip 6.1 1 
Borttagande av princip 5.1.2 1 
Borttagande av princip 4.2.2 1 
Omskrivning av inledande text 3.8 1 
Omskrivning av princip 3.7.1 1 
Omskrivning av princip 3.5.5 1 
Kommentarer till princip borttagna 3.4.4 1 
Uteslutande av förhållande som bankkund 3.2.8 1 
Omskrivning av princip 3.2.3 1 
Tillägg i princip 2.4.3 1 
Borttagande av princip 2.2.6 1 
Borttagande av princip 2.1.6 1 
Kommentarer till princip borttagna 2.1.2 1 
Ordbyte "teknisk beredskap" 1.4.5 1 
Tillägg i princip "hemsida" 1.1.6 1 
6 månaders avisering 1.1.1 1 
Borttagande av begreppet rättvisande bild 3.1.2 1 
Borttagande av begreppet rättvisande bild 3.1.4 1 
Begreppet bokföring borttaget 4 1 
Borttagande av princip 1.5.1 1 

Totalt antal genomförda förslag  169 
 
Tabell 7.2: Sammanställning av alla genomslagna förslag från topp 20 remissinstanser. 
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Förklaringar till tabell 7.2 
 
Det ljusgråa området innehåller den data som har använts för att sammanställa diagram 7.1 och det 
tydliggör de nio principer som erhöll flest antal genomförda förslag. Övriga genomförda förslag som 
endast fem eller färre remissinstanser gav förslag på har därmed utelämnats ur diagrammet, men utgör 
även det material för analys.  
* De synpunkter som framlas på förändringar i koden är tolkade av undersökarna själva. För att styrka 
interreliabiliteten har en överensstämmelseanalys genomförts. 
** Princip belyser vart i koden förändringen ägde rum. Med andra ord i vilket kapitel samt vilken 
princip som förändrades efter remissprocessen. 
*** Antalet remissinstanser vilka på varje enskild princip gav samma synpunkter och förslag på 
förändring, som efter remissförfarandet också genomdrevs. Förslagen på förändringar är tolkade 
subjektivt av forskarna själva. För att styrka interreliabiliteten har en överensstämmelseanalys 
genomförts.  
**** Tretton av de totalt tjugo remissinstanser som valdes ut för att påvisa den tredje hypotesen 
påpekade att SOU 2004:46 var alltför detaljrik. Detta var således ingen synpunkt vilken syftade på att 
en förändring krävdes på en specifik princip. Remissinstanserna menade istället att koden ur ett 
övergripande perspektiv var alltför detljerad. Därav avsaknaden av en numrerad princip.  

 

Nedanstående diagram utgår ifrån den data som finns sammanställd i tabell 7.2 

gällande det ljusgrå markerade området. Diagrammet visar de nio principer som erhöll 

flest synpunkter som dessutom genomfördes. 

 

Grad av likatänkande för topp nio remissinstanser
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Diagram 7.1: Grad av likatänkande för top nio remissinstanser. 
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Förklaringar till diagram 7.1 
 
*Antalet remissinstanser vilka på varje enskild princip gav samma synpunkter och förslag på 
förändring, som efter remissförfarandet också genomdrevs. Förslagen på förändringar är tolkade 
subjektivt av undersökarna själva. För att styrka interreliabiliteten har en överensstämmelseanalys 
genomförts. 
** Princip belyser vart i koden förändringen ägde rum. Med andra ord i vilket kapitel samt vilken 
princip som förändrades efter remissprocessen. 
**** Tretton av de totalt tjugo remissinstanser som valdes för att påvisa den tredje hypotes påpekade 
att SOU 2004:46 var alltför detaljrik. Detta var således ingen synpunkt vilken syftade på att en 
förändring krävdes på en specifik princip. Remissinstanserna menade istället att koden ur ett 
övergripande perspektiv var alltför detaljrik. Därav avsaknaden av en numrerad princip. 

 

Den princip som fick flest förslag på förändring var princip 3.2.7 i SOU 2004:46. 

Principen satte från början en tydlig gräns för att en styrelseledamot som har fyllt 70 

år eller suttit i styrelsen i sammanlagt åtta år ej skulle kunna omväljas utan att 

särskilda skäl framlas. Hela 17 av de 20 remissinstanserna, det vill säga 85 %, ansåg 

att principen skulle utgå. Vidare ansåg 13 av de 20 remissinstanserna, det vill säga   

65 %, att SOU 2004:46 i sin helhet var alldeles för detaljrik. Nio av de av de 20 

remissinstanserna gav synpunkter på att valberedningens roll, princip 2.1, ur ett 

generellt perspektiv skulle bli för stor. En del av dem gick dessutom vidare och 

ifrågasatte både valberedningens roll som utvärderare av styrelsens arbete, princip 

2.3.1, samt valberedningens roll som utvärderare av revisionsinsatsen, princip 2.5.1. 

Principerna 2.3.1 och 2.5.1 ifrågasattes av 13 remissinstanser, det vill säga 65 %. Båda 

dessa principer har korrigerats då valberedningens huvudsakliga roll har minskat, samt 

att deras roll som utvärderare av styrelse och revisionsinsatsen helt har uteslutits i 

SOU 2004:130.  Tio av de 20 remissinstanserna, det vill säga 50 %, gav samma 

förslag på princip 3.6.3 som reglerade finansdirektörens ansvar gentemot styrelsen, 

där styrelsen kunde kräva en skriftlig försäkran av finansdirektören gällande 

företagets finansiella information. De tio remissinstanser som bidrog med synpunkter 

på denna princip menade alla att om principen skulle kvarstå skulle finansdirektörens 

ansvar bli alltför stort och i SOU 2004:130 är principen borttagen. Slutligen en 

kommentar kring princip 3.2.4 där tio av de 20 remissinstanserna, det vill säga 50 %, 

gav samma synpunkt. I SOU 2004:46 reglerade principen att antalet styrelseledamöter 

endast fick uppgå till högst nio medlemmar. De tio remissinstanser som gav 

synpunkter menade att det borde vara upp till företaget själv att besluta om antalet 

ledamöter, vilket bidrog till att kravet är borttaget i SOU 2004:130. 
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Analys 

Studiens tredje hypotes löd: 

 

Remissinstanserna kommer att ha givit samma förslag på 

förändringar i remissvaren då de delar samma normativa och 

kognitiva struktur som är historiskt förankrad.  

 

Det empiriska resultatet som återfinns i tabell 7.2 kan påvisa graden av likatänkande. 

Totalt gavs 169 förslag som genomfördes på 45 principer där de nio populäraste 

principerna att anmärka på tillsammans erhöll 103 synpunkter. Det är således en 

koncentrerad grupp principer som ständigt har återkommit, där ett likatänkande har 

funnits. Flertalet principer fick enbart en synpunkt, vilket även kan urskiljas i tabell 

7.2. Det framkom exempelvis att en remissinstans ville stryka begreppet rättvisande 

bild. Detta är ett begrepp som återfinns i ibland annat Årsredovisningslagen och 

genom att begreppet därmed är etablerat och använt inom näringslivet har det vuxit 

fram och blivit en del av gällande norm. De remissinstanser som inte reagerade på 

principen kan därför ha sett det som naturligt att inte komma med synpunkter på 

principen. En liknelse kan göras mellan den svenska traditionen midsommar och den 

grundläggande principen rättvisande bild. Då midsommar är en accepterad företeelse i 

det svenska samhället är rättvisande bild på samma sätt accepterad av det svenska 

näringslivet. Men detta betyder inte att den är accepterat utanför Sveriges gränser, 

vilket kan förklara remissinstansernas nollprocentiga grad av attitydhomogenitet kring 

just denna princip. Detta resonemang kan även appliceras på att begreppet bokföring 

skulle lyftas ur koden. Bokföring är även det ett grundläggande begrepp, varvid det 

kan antas att de värderingar och normer som remissinstanser hade, bidrog till att inte 

ansåg att denna princip krävde en förändring. Alla de principer som därmed 

förändrades men som bara erhöll en eller två synpunkter i tabell 7.2 kan därför sägas 

visa på motsatsen till likatänkande. Dessa synpunkter delades inte av någon annan 

remissinstans, det vill säga det fanns inga gemensamma värderingar kring dessa 

förslag som gjorde att fler gav samma kommentar. Den låga graden av likatänkande 

gällande dessa principer kan istället förklaras med att institutionell påverkan i form av 

överförda värderingar och normer inte påverkat de synpunkter som enbart gavs av en 

eller två remissinstanser. Hade det varit så skulle fler remissinstanser ha gett samma 

förslag då de skulle ha upptäckt samma oklarheter eller fel i SOU 2004:46. Det kan 
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även vara så att avsaknaden av gemensamma synpunkter på de förslag som inte 

uppvisar något likatänkande ändå kan tydliggöra ett likatänkande. Att inte välja att 

anmärka på ett sådant förslag som syftade till att lyfta ur begreppet bokföring kan 

utgöra en form av likatänkande då 19 av 20 remissinstanser valde att inte göra detta.  

 

En vidare diskussion kring graden av likatänkande gällande alla de principer som 

diagram 7.1 visar kan även göras. Då enbart fem av de totalt 20 remissinstanserna var 

statliga går det att påvisa att staten inte kan ha varit en institution som fick genomslag 

i koden, men däremot skulle säkerligen statens värderingar och likatänkande kunna 

spåras om studien byggs ut. Eftersom endast fem statliga remissinstanser förekom i 

tabell 7.1 är det snarare så att de värderingar och normer som det privata näringslivet 

hade vid remissförfarandet var det som uppvisades genom remissvaren. Detta kan 

vara en möjlig förklaring till det relativt koncentrerade resultatet som uppvisas i 

diagram 7.1. De remissinstanser som kategoriserats som privata uppvisade samma 

karakteristiska drag när det gällde tanken om organisationen som vinstdrivande och 

utsatt för konkurrens. Att dessa remissinstanser då har svarat lika kan förklaras av att 

de delade samma normer som det svenska näringslivet i stort bygger på. De statliga 

remissinstanserna kan istället ha uppvisat ett likatänkande som är influerat av de 

normer och värderingar som staten har försett dem med. Men eftersom de privata 

remissinstanserna dominerade när det gällde de empiriska resultat som framkom 

gällande hypotes ett så har de ej fått genomslag i hypotes tre. Däremot är det möjligt 

att spåra Coffees (2001) diskussion kring olikheten i ideologier mellan affärsgrupper 

och ägarfamiljer till detta resultat. Staten som institution har en ideologi som därmed 

påverkar graden av likatänkande samtidigt som det privata näringslivet har sin 

ideologi som fick genomslag.  

 

Det kan hävdas att det inte råder någon tvekan om att remissvaren är färgade av 

institutionernas påverkan, eftersom North (1993) menar att institutioner alltid 

påverkar det beteende som individer och organisationer uppvisar. Frågan är dock hur 

stor denna påverkan är och vad den kan tillskrivas för möjlig förklaring. Enligt Scott 

(2001) skulle den normativa strukturen, vilken förser individer med gemensamma 

normer och värderingar, kunna utgöra en möjlig förklaring. En parallell kan dras 

mellan Scotts (2001) beskrivning av värderingar och vad som är önskvärt i samhället 

gällande principen om åldergränsen hos styrelsemedlemmar. Det kan antas att många 
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av de remissinstanser som motsatte sig detta förslag bestod av individer som själva 

närmade sig den uppsatta åldersgränsen på 70 år och att det mellan dessa individer 

fanns en gemensam värdering kring äldres arbetsförmåga. Ur detta perspektiv kan ett 

likatänkande förklaras av att det inom det svenska näringslivet är önskvärt att åldern 

inte ska avgöra individens arbetsförmåga. Detta likatänkande kan med viss säkerhet 

härledas ur ett normativt beteende som vuxit fram under längre tid. Om många äldre 

har uttryckt sig, vilket kan antas då ett förtroende tar tid att förtjäna enlig Johanisson 

et al (2000), anser de inte att åldern är en negativ företeelse. Resultaten kring denna 

princip kan snarare visa på motsatsen. Med ålder kommer erfarenhet vilket 

remissinstanserna visar genom sina synpunkter på principen. Det vill säga, 

institutioner har försett remissinstanserna med normer och värderingar som innebär att 

åldern inte ses som ett hinder och därav uppvisades en hög grad av likatänkande för 

denna princip. Vidare är det intressant att analysera de eventuella orsakerna till skälet 

bakom principen gällande åldersgräns och de uppenbara skillnaderna i värderingar 

mellan kodgruppens medlemmar och remissinstanserna. Kan denna princip ha 

förbisetts av kodgruppen då det första förslaget togs fram, eller är det så att 

kodgruppens medlemmar generellt sett var yngre än de som svarade genom 

remissförfarandet? Det sistnämnda kan vara en möjlig förklaring till att principen 

överhuvudtaget återfanns i det första utkastet. Om genomsnittsåldern i kodgruppen var 

lägre än den för remissinstanserna har de inte, trots att de själva är flitiga 

styrelsemedlemmar, sett förslaget som onaturligt. Det kan alltså ha funnits två från 

varandra skilda kollektiva uppfattningar om åldern hos styrelsemedlemmar.  

 

Collin et al (2005) menar att det svenska näringslivet traditionellt sett har byggt på 

normer och värderingar som i sin tur har byggt på en frivillig underkastelse för 

reglering. Detta är, enligt Collin et al (2005), en bidragande orsak till den låga graden 

av svensk formell reglering inom näringslivet, i jämförelse med exempelvis den 

amerikanska lagstiftningen. Genom Scotts (2001) resonemang kan den höga graden av 

likatänkande till viss del påvisas via ett normativt och kognitivt beteende som vuxit 

fram på informell väg, via normer och värderingar, för att sedan även bli en del av den 

regulativa strukturen. Koden är till viss del en regulativ struktur, då den handlar om en 

formell behandling vid framtagandet som följdes av ett remissförfarande. Det 

likatänkande som visade sig i remissförfarandet gällande kodens detaljnivå är 

troligtvis skapad via de värderingar som Scott (2001) nämner. Svenskt näringsliv har 
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historiskt sett byggt på självreglering, där principfasta regler som är för kontrollerande 

inte har varit önskvärda enligt Collin et al (2005). En gemensam samhällelig värdering 

har därför vuxit fram där en viss grad av självreglering har blivit en gällande norm. 

Att detta därför var något som många remissinstanser gav synpunkter på är inte svårt 

att förstå. Det kan därför reflekteras över om tanken kring högre självreglering och 

lägre detaljnivå kan ha blivit en del av det kognitiva ramverk som både Scott (2001) 

och Kjær (2002) nämner. Graden av likatänkande gällande självreglering visar på hur 

13 av 20 remissinstanser inte kunde förlika sig med tanken på att en reglering kunde 

vara så detaljrik. För dessa remissinstanser blev det obegripligt att bryta mönstret där 

självregleringen alltid har varit eftersträvad. En förklaring till varför kodgruppen inte 

själva förutsåg det motstånd som detaljrikedomen i koden skulle medföra kan kopplas 

till att koden dels togs fram under tidspress, samt att det första utkastets utformning 

influerades av angloamerikanska traditioner. Tidigare företagsskandaler kan även ha 

uppmanat kodgruppen till en detaljrik kod, då detta skulle hindra ytterligare 

bedrägerier. Men remissinstanserna har med andra ord uppmanat till att koden ska 

anpassas utefter de värderingar och normer som är gemensamma för det svenska 

näringslivet. Det kan argumenteras kring om dessa remissinstanser till och med har 

sett självregleringen som en självklarhet och därmed blivit förbluffade över förslaget i 

SOU 2004:46. I den gemensamma bilden av verkligheten som Kjær (2002) beskriver 

har remissinstanserna sett självreglering som ett naturligt fenomen. Därav den höga 

graden av likatänkande i remissvaren, då det första kodförslaget utmanade det 

ramverk och den uppfattning som remissinstanserna hade gällande sin omvärld.  

 

Ytterligare en princip som uppvisade en relativt hög grad av likatänkande var 

valberedningens roll. North (1993) hävdar att det finns en tröghet i att förändra den 

normativa och den kognitiva strukturen men att en förändring av den regulativa 

strukturen kan ske över en natt genom lagstiftning. I denna princip var det tydligt att 

denna tröghet var närvarande. Valberedningen kunde ur ett regulativt perspektiv ha 

fått det föreslagna ansvaret lagfäst eller formellt introducerat genom koden men 

remissinstanserna uppvisade här ett likatänkande som motsade sig detta. 

Remissinstanserna är uppfödda på normer och värderingar och en generell uppfattning 

av omvärlden som har bidragit till att de inte ville ge valberedningen denna roll och 

ansvar. De organisationer, företag och individer som lämnade remissvaren har varit en 

del av det svenska näringslivet under en längre tid och därmed blivit influerade av de 
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värderingar som finns bland individerna som rör sig i dessa kretsar. Den kollektiva 

uppfattningen förkastade detta förslag då de som utformade remissvaren kände sig 

hotade av att bli underordnade ytterligare ett beslutsorgan. De hos remissinstanserna 

gemensamma värderingarna innebar att styrelsens roll skulle förbli ohotad. North 

(1993) menar att den historiska effekten är viktig då den förklarar fenomenet med 

institutionell påverkan. Att introducera ett förslag där styrelsen, som tidigare enbart 

har utvärderats av ägarna, skulle underordnas en valberedning blir enkel att 

genomföra på regulativ väg men svår att få accepterad hos individerna som ska följa 

förslaget. Det vill säga, det kan även här har funnits en vilja hos den elit som utgjorde 

kodgruppen att introducera ett organ som styrelsen skulle underordnas men 

remissinstanserna, där vissa var företag med styrelser, ville däremot inte bli 

underordnade. Anledningen är att deras normer och värderingar har vuxit fram under 

en mycket längre period än den tid det tar att på regulativ väg få igenom ett beslut. 

Med andra ord kan den historiska effekten vara en möjlig förklaring till likatänkandet 

hos remissinstanserna. 

 

Gemensamt för graden av likatänkande är att det har funnits en legitimitet i 

remissvaren. Ju högre grad av likatänkande desto högre grad av den legitimitet som 

Scott (2001) förklarar som önskvärda, korrekta och lämpliga handlingar. 

Remissinstanserna kan ha haft en moral som skapats via den normativa strukturen. 

Det är moraliskt att följa det handlingssätt och dela det tankemönster som är skapade 

av de värderingarna som institutioner har försett remissinstanserna med. Detta kan 

återkopplas till diskussionen kring den princip i SOU 2004:46 som uppvisade störst 

grad av likatänkande, det vill säga kravet på att åldergränsen för styrelsemedlemmar 

skulle lyftas ur det slutgiltiga förslaget. Det korrekta och önskvärda bland 

remissinstanserna var att åldern inte skulle ha någon betydelse. Det legitima 

handlandet som gav likatänkandet bygger även på legitimiteten sett ur det som Scott 

(2001) kallar för den kognitiva strukturen. Att remissinstanserna använder sig av och 

delar samma inlärda kulturella ramverk bidrar till en ökad legitimitet. Det hade med 

andra ord inte varit legitimt att lovorda principen om åldergräns för 

styrelsemedlemmar, då remissinstansen kunde ha anklagats för att gå emot strömmen 

och uppvisa ett oliktänkande som går emot samhällets accepterade uppfattning. Men 

graden av likatänkande uppvisar istället att remissinstanserna har sökt legitimitet 

genom att efterlikna andra remissinstanser. Legitimitet kan därför sägas vara en viktig 
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faktor när likatänkande ska analyseras. Om remissinstanserna hade varit helt 

fristående från påverkan från institutioner och inte velat söka en legitimitet genom att 

ge samma förslag som övriga remissinstanser kan det antas att graden av likatänkande 

hade blivit lägre. Det vill säga, finns det inget syfte i att söka legitimitet via 

förändringar i sitt beteende och ha samma åsikter som andra, finns det heller ingen 

orsak till att ge eventuella synpunkter på koden som är färgade av legitimiteten. Scott 

(2001) nämner att en bred förankring av legitimitet alltid eftersöks i samhället, vilket 

bidrar till att organisationer delar de strukturer som institutionerna har försett dem 

med. Om en remissinstans skulle frigöra sig från denna skulle det innebära att graden 

av likatänkande skulle sjunka. Remissinstansen söker då nämligen inte efter 

legitimitet i form av efterliknande och kompromisser utan de väljer att gå emot 

strömmen och uppvisa ett eget beteende. 

  

Det går vidare att argumentera för om graden av likatänkande kan förklaras 

genom ”Path-dependency theory” som Powell (1991) beskriver som ett mönster vilket 

bara tillåter en viss typ av utveckling. Likt North (1993) menar Powell (1991) att alla 

val och handlingsmöjligheter kan tillskrivas en historisk effekt genom att de val som 

tidigare gjorts påverkar vilka val som kan göras senare. Till viss del kan likatänkandet 

förklaras med hjälp av Powells (1991) resonemang. Institutioner har försett 

remissinstanserna med normativa och kognitiva strukturer som endast möjliggjort 

vissa val om remissinstanserna ville uppvisa ett legitimt beteende. Det legitima 

beteendet gjorde att det fanns vissa principer i koden att komma med synpunkter på, 

vilket de empiriska resultaten visar genom att graden av detaljnivå var en och 

valberedningens roll var en annan. Eftersom remissinstanserna troligtvis har sökt 

legitimitet via de strukturer som institutionerna har ställt upp fanns det bara vissa 

handlingsalternativ att tillgå när de skulle lämna synpunkter på kodförslaget. 

Sammantaget är det dock så att de normativa och kognitiva strukturer som har 

påverkat remissinstansernas attitydhomogenitet har blivit regulativt befästa genom 

kodens implementering. Genom att de gav samma förslag som dessutom genomfördes 

på så sätt att koden utformades utefter dessa förslag, går det att påstå att koden som 

regulativ struktur reflekterar de allmänna värderingar och normer som var gällande 

vid remissförfarandet. 
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Kapitelsammanfattning 

För att påvisa den tredje hypotesen har de 20 remissinstanser som påverkade koden i 

störst utsträckning utgjort empiriskt material. Genom att studera de synpunkter vilka 

dessa remissinstanser gav har det undersökts om remissinstanserna har gett samma 

förslag på förändringar och därmed uppvisat ett likatänkande. Genom analysen 

framkommer det att det genomgående finns en grad av likatänkande i remissvaren. 

Detta kan ha sin förklaring i att remissinstanserna har sökt en legitimitet genom att ge 

de svar de har ansett vara legitima och brett förankrade hos det privata näringslivet. 

Det legitima beteendet har institutioner bestämt genom normativa och kognitiva 

strukturer, vilka har manifesterat sig i för remissinstanserna gemensamma värderingar 

och normer.  En hög grad av likatänkande kunde urskiljas när det gällde synpunkter 

kring kodens detaljnivå, valberedningens roll och styrelsemedlemmarnas ålder. Den 

höga graden av likatänkande kan därför förklaras utifrån att remissinstanserna har 

varit påverkade av institutioners normativa och kognitiva strukturer som har försett 

dem med historiskt förankrade värderingar och normer. Denna legitimitet är djupt 

förankrad då institutionerna har en historisk effekt som avspeglar sig i de svar som 

remissinstanserna lämnade. Det vill säga, graden av likatänkande kan förklaras genom 

att de normativa och de kognitiva strukturerna har vuxit fram och att de uppvisar en 

tröghet när de förändras. Samtidigt är det också tydligt att vissa remissinstanser har 

givit förslag som uppvisar en nollprocentig grad av likatänkande. Dessa resultat kan ej 

förklaras med att de har delat samma värderingar och normer som övriga 

remissinstanser, då principen borde ha fått fler synpunkter av samma karaktär. Då det 

har funnits ett likatänkande i de önskemål som remissinstanserna lämnade går det att 

påvisa den tredje hypotesen.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkom 

för de tre uppställda hypoteserna med syfte att sammanlänka 

resultaten. Det framkommer att koden har utformats genom både 

formella och informella vägar men att de till viss del har förlorat 

sin betydelse då institutionellt befästa beteenden har fått 

genomslag.  

 

Enligt Hancher och Moran (1989) skapas nya regleringar vid kriser i samhället. 

Eftersom koden uppstod för att återfå tillbaka förtroendet för det svenska näringslivet 

borde det ha befunnit sig i någon sorts kris som koden skulle försöka råda bot på eller 

förhindra från att uppstå i framtiden. Anledningen till att koden uppstod vid ett tillfälle 

då svenskt näringsliv inte var lika stabilt som vanligt kan ha bidragit till att det första 

förslaget på koden innehöll mycket detaljrik information för att säkerställa att koden 

inte missade att reglera något område. Men det kan även ha bidragit till att många av 

de regleringar som redan existerade gick att återfinna i det första kodförslaget. Med 

andra ord den nya kodens regleringar imiterade de äldre som redan fanns. Precis som 

Hancher och Moran (1989) nämner ligger regleringsmakten hos de olika grupperingar 

som befinner sig i regleringsutrymmet och när det kommer till koden är det 

kodgruppen som befinner sig i regleringsutrymmet. Det är kodgruppen som tar de 

slutgiltiga besluten angående koden och har det slutgiltiga ansvaret för den.  

 

Om nu koden togs fram för att återskapa förtroendet för det svenska näringslivet borde 

kodgruppen ha befunnit sig i en tidspress där de snabbt var tvungna att presentera ett 

resultat som kunde tillämpas. Även om koden är skapad av och för det svenska 

näringslivet måste den politiska processen ha haft betydelse eftersom det har skett en 

statlig offentlig utredning där regeringen tillsatte en kommitté för att granska och 

sammanställa remissvaren gällande SOU 2004:46. Det gör att koden har fått stöd från 

staten trots att den ska fungera som en självreglering. Vid en jämförelse mellan SOU 

2004:46 och SOU 2004:130 märks det tydligt att det första förslaget hade många 

influenser från bland annat internationella koder samt existerande svensk lagstiftning. 

Dessa har sedan tagits bort i den slutgiltiga koden. Det svenska näringslivet 

representeras här av bland annat Svenska Fondhandlareföreningen, Stockholmsbörsen 

och AP-fonderna. Hur kommer det sig då att till exempel Investor och Industrivärden 
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inte lämnade några remissvar fastän de fanns på regeringskansliets remisslista? Kan 

det bero på att deras kontaktnät är så utspridda att deras åsikter fick genomslag ändå? 

 

Genom de resultat som har framkommit blir det tydligt att makten och viljan att 

påverka har varit betydelsefull vid remissförfarandet. De remissinstanser som 

exempelvis inte har uppvisat några informella kopplingar till det nätverk som har 

kartlagts, har endast kunnat påverka utformningen via remissförfarandet. Däremot kan 

det ifrågasättas av vilken vikt makten och viljan har haft då resultaten kring 

likatänkandet har studerats. Eftersom det fanns ett likatänkande hos remissinstanserna 

har samma värderingar yttrats, varvid makten att påverka till viss del förlorar sin 

betydelse, eftersom den andra variabeln som var viljan har varit densamma hos 

merparten av remissinstanserna. Det kan även vara en förklaring till varför vissa valde 

att inte ge några kommentarer vid remissförfarandet. Dessa remissinstanser visste att 

ett likatänkande skulle finnas grundat på den gemensamma viljan. Men det är ändå så 

att det underlag som användes för att studera likatänkandet bestod av 20 relativt 

homogena element som kan förklara graden av likatänkande. 

 

Via resultaten blir det även tydligt att förutom remissförfarandet har kodens 

utformning påverkats på informell väg genom den elit som kartlades. Detta kan 

förklara varför vissa remissinstanser valde att inte svara. Om det fanns personliga 

kontakter via nätverk blev detta ett sätt att influera kodgruppens medlemmar på. 

Remissförfarandet visar på en formell makt samtidigt som nätverkskontakterna utgör 

en informell makt. Denna informella makt blev precis lika betydelsefull som den som 

remissinstanserna nyttjade. Det kan därför ifrågasättas om remissförfaranden, vilka 

ofta är de formella sätten för organisationer att yttra sig på, inte får samma betydelse 

då det även sker åsiktsutbyten som påverkar reglering bakom lyckta dörrar. Det blir 

därför naturligt att den elit som ingick i nätverken valde detta sätt att påverka på, då de 

visste att de hade någon form av makt genom sina kontaktnät. Via ett 

remissförfarande hade de blivit ännu en remissinstans som yttrade sig. Vidare kan det 

även argumenteras för att de som inte valde att yttra sig vare, sig genom 

remissförfarandet eller genom kontakter med kodgruppens medlemmar, gjorde detta 

val då de visste om att ett likatänkande skulle förekomma. Oberoende av om formella 

eller informella vägar valdes skulle samma synpunkter yttras, varvid viljan att påverka 

minskade. Det kan även hävdas att de resultat som påvisar likatänkandet för 
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remissinstanserna kan appliceras på kodgruppens medlemmar. Viljan att påverka 

kodgruppens medlemmar via direkta och indirekta kontakter minskade på grund av 

detta, då det inom nätverket fanns en kollektiv uppfattning om att kodgruppen skulle 

dela de värderingar som var allmänt accepterade. 

 

Likatänkandet blir därmed en faktor som till viss del reducerar betydelsen av på vilket 

sätt kodens utformning skedde. Oberoende av om åsikter yttrades via 

remissförfarandet eller via kontakter i det nätverk som kartlades var det samma åsikter 

som yttrades. De värderingar som på så viss blev regulativt befästa i koden var de som 

det svenska näringslivet med sina aktörer delade. Detta går emot det som Coffee 

(2001) beskriver att en ägarfamilj kan ha ett synsätt och en ägargrupp ha ett annat på 

de lagförändringar som är på väg att genomföras eftersom de har olika ideologier och 

intressen för hur samhället ska utformas. Men eftersom det fanns en viss grad av 

likatänkande i de remissvar som lämnades betyder det att alla remissinstanser, men 

även de som påverkat genom nätverk, har velat att samma förändringar skulle ske. Det 

gör att i Sverige kanske skillnaden mellan hur saker och ting ska se ut inte skiljer från 

grupp till grupp när det kommer till att påverka delar av regleringar som går emot 

institutionellt befästa beteendemönster. Då spelar det ingen roll om remissinstansen 

eller individen tillhör en speciell grupp i näringslivet eftersom samhället inte 

accepterar en reglering som är utformad på ett visst sätt. 

 

Vid en närmare granskning av remissinstanserna är det mest privata remissinstanser 

som har fått genomslag på sina önskemål. Varför är det så? Kan det vara så att de 

personliga nätverken som finns inom och runt omkring kodgruppen har haft betydelse 

på vilka remissinstansers önskemål som gått igenom? Det verkar troligt då många i 

kodgruppen har direkta eller indirekta kopplingar till både Investor och Industrivärden 

och andra grupper inom det svenska näringslivet som inte har lämnat remissvar även 

om de har haft möjligheten att göra det. Men har det faktum att det finns så många 

kopplingar påverkat utformningen av koden? En närmare granskning gällande vilka 

som har haft mest kontakter med medlemmarna i kodgruppen visar att det är individer 

som tillhör två specifika grupper i det svenska näringslivet, Industrivärden och 

Investor. Industrivärden har haft många kontakter när det kommer till styrelser men 

det går att hitta fler kopplingar till Investor när det gäller de olika kommittéerna som 

individerna i kodgruppen suttit i. 
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Men kan det vara så att vissa remissinstanser valde att inte lämna ett remissvar för att 

de ansåg att deras åsikter ändå skulle gå igenom eftersom de visste att just dessa 

principer var sådana som resten av näringslivet skulle reagera på. Det kan vara en 

anledning till varför inte fler lämnade remissvar. En annan anledning kan vara att 

remissförfaranden är den formella vägen att påverka en reglering eller lagstiftning på, 

och organisationer och företag har insett att det är viktigare att kunna påverka via de 

informella vägarna. Med andra ord, att ha kontakter med de som satt i kodgruppen var 

viktigare än att lämna remiss. Det är möjligt att det var så eftersom tolv av 18 

medlemmar i kodgruppen var kopplade till varandra. Om det då var möjligt att 

påverka dessa medlemmar så att de blev influerade av just detta företags eller 

organisations åsikter skulle alltså deras åsikt få genomslag. Så verkar fallet vara med 

både Investor och Industrivärden eftersom de inte lämnade något remissvar men att de 

hade många kontakter med medlemmarna i kodgruppen. Många av remissvaren visar 

dock på att samma tankesätt har funnits hos remissinstanserna, vilket kan innebära att 

medlemmarna i kodgruppen hade samma tanke sätt som remissinstanserna. Det kan i 

sin tur innebära att remissprocessen inte var av betydelse eftersom de som utformade 

koden redan visste vilka principer som remissinstanserna ville förändra. 

 
Den höga graden av likatänkande som framkom i studien gällande hypotes tre visar att 

det har funnits ett likatänkande som var gemensamt för remissinstanserna, men inte 

mellan remissinstanserna och kodgruppen. Om det skulle ha varit så, borde inga 

förslag på förändringar ha getts, då kodgruppen och remissinstanserna borde ha delat 

samma värderingar. Då skulle det inte ha funnits någon anledning till att anmärka 

eftersom kodgruppens önskan skulle ha stämt överens med remissinstansernas önskan. 

Orsaken till att ett likatänkande uppenbarligen inte har funnits mellan dessa två 

element kan förklaras med att kodgruppen var det organ som skulle reglera och 

remissinstanserna var de som skulle bli reglerade. De skilda värderingar som därmed 

framkom i det första kodförslaget och genom remissförfarandet berodde på att 

kodgruppen valde en detaljrik kod för att försöka återställa ett förtroende hos 

aktieägare och utländska investerare. Det svenska näringslivet såg detta förslag som 

ett hot i form av striktare kontroll, en övergång från traditionell självreglering och 

minskad kontroll från deras sida. Samtidigt måste det sägas att det efter 

remissförfarandet ändå framkom att kodgruppen och remissinstanserna delade vissa 



DISKUSSION 

-70- 

institutionellt befästa beteendemönster. I annat fall hade inte kodgruppen gått med på 

de förändringar som remissinstanserna ville se genomförda, där reduceringen av 

detaljrikedomen i koden var en av dem.  
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9. Slutsats 

Detta kapitel presenterar svaret på den problemformulering som 

ställdes upp i inledningskapitlet och svaret baseras på resultaten 

som framkom ur hypoteserna. Kapitlet kommer även att 

presentera förslag på fortsatt forskning samt några sluttankar.  

 

För att svara på problemformuleringen ställdes tre hypoteser upp. 

 

Hypotes 1: De remissinstanser som hade störst vilja och störst makt var de som i 

störst utsträckning påverkade utformningen av koden via 

remissförfarandet.  

 

Hypotes ett går att påvisa då det framkommer i studien att de remissinstanser som i 

störst utsträckning påverkade kodens utformning på den formella vägen, det vill säga 

genom att lämna remissvar, var de som erhöll högst vilja- och maktvärden av de 76 

remissinstanserna.  

 

Hypotes 2: Utformningen av koden har indirekt påverkats av individer utanför 

remissförfarandet, då de har ingått i nätverk med kodgruppens 

medlemmar och därigenom påverkat medlemmarnas val och handlingar. 

 

Hypotes två går till viss del att påvisa då det framkommer att det fanns individer i det 

svenska näringslivet som via nätverk hade möjlighet att påverka kodens utformning. 

Genom kontaktnäten har individerna kunnat påverka de val som har gjorts och de 

handlingar som har utförts av kodgruppens medlemmar, men om denna möjlighet har 

tagits går ej att uttala sig om i denna studie. 

 

Hypotes 3: Remissinstanserna kommer att ha givit samma förslag på förändringar i 

remissvaren då de delar samma normativa och kognitiva struktur som är 

historiskt förankrad. 

 

Hypotes tre går med viss rimlighet att påvisa då institutionella strukturer har bidragit 

till ett likatänkande hos remissinstanserna, vilket i sin tur har bidragit till att de har 

gett samma förslag på förändringar i koden. Att remissinstanserna har delat samma 
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värderingar och normer beror på att det är legitimt att agera i enlighet med vad det 

övriga samhället önskar. I detta fall var det således legitimt att dela det privata 

svenska näringslivets värderingar. De värderingar som därmed fick genomslag var de 

som var historiskt förankrade genom institutionella strukturer. 

 

Slutsats 

Problemformuleringen löd:  

 

Har remissinstansernas vilja och makt, kodgruppens nätverk och 

institutionella beteendemönster påverkat utformningen av Svensk 

kod för bolagsstyrning? 

 

Utifrån svaren från de tre ovanstående hypoteserna kan studien påvisa att 

remissinstansernas vilja och makt, kodgruppens nätverk och institutionella 

beteendemönster har påverkat utformningen av koden.  

 

Förslag på vidare forskning 

Genom att bygga ut de nätverk som sammanställts under elitkapitlet skulle en 

tydligare elit kunna tas fram för att studera om dessa individer påverkar framtagandet 

av regleringar inom fler områden än det ekonomiska. Detta skulle då kunna leda till 

att påverkan från andra grupper än Investor och Industrivärden kan hittas. Resultaten 

kan då påvisa om Jönssons (1985) teorier kring eliten är korrekta, det vill säga att det 

finns en elit, eller om eliten enbart är en föreställning som är institutionellt förankrad i 

samhället. Ett förslag på vidare forskning blir således att utveckla kontaktnäten och 

närmare studera om de har något inflytande på regleringen inom det svenska 

näringslivet.  

 

Studien skulle kunna byggas vidare genom att intervjua de individer som har lämnat 

specifika önskemål om varför de lämnade de kommentarer som de gjorde. Genom 

intervjuer används då en annan metod för att mäta likatänkandet än den metod som 

användes i denna studie. Ett andra förslag på vidare forskning blir att fortsätta 

undersöka om likatänkandet har betydelse för framtagning av regleringar och vilka 

förslag som accepteras och inte.  
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Genom att använda samma metodval som har använts i denna studie skulle ytterligare 

regleringsprocesser kunna studeras för att jämföras med resultaten som framkom här. 

På så vis skulle det bli möjligt att undersöka om all form av reglering påverkas av de 

fenomen som framkom i denna studie. Ett tredje förslag på vidare forskning blir att 

med utgångspunkt från studiens uppställda referensram och metodval undersöka om 

samma resultat skulle återfinnas om en annan reglering studerades.  

 

Sluttankar 

Slutligen måste resultaten kommenteras något. Koden är utformad av en kodgrupp 

som genom ett remissförfarande har mottagit synpunkter från över 70 privata och 

offentliga instanser. Denna studie belyser att utformningen av koden kan tillskrivas 

flera olika förklaringar. Dels har de remissinstanser med störst vilja och störst makt 

varit de som i störst utsträckning påverkande utformningen. Det finns även 

indikationer på att kodgruppens medlemmar kan ha blivit influerade av kontakter som 

de har haft genom affärsmässiga och personliga nätverk. Vidare tyder resultaten på att 

beteendemönster skapade av institutioner har påverkat de svar som remissinstanserna 

har lämnat och därmed bidragit till ett likatänkande. Det kan därför ifrågasättas om 

individen har någon egen vilja? Att studera hur fri individen egentligen är i samhället 

är ett ämne som har diskuterats i långt över ett millennium. Cooley (1981) talar om 

den rena individualismen där varje individ är en varelse med sitt separata handlade, 

oberoende av omgivningen. Men Cooley (1981) menar även att individen är en 

produkt av samhället, med en historia som kan förklaras i det sociala förgångna, som 

tvingar individen till anpassning. Giddens (1984) hävdar att individen utan att 

reflektera över sitt beteende följer vanor och rutiner som är kollektivt bestämda. 

Individen är inte aktivt medveten om dessa val, utan handlar utifrån ett förutbestämt 

mönster som till viss del alltid bestäms av yttre faktorer som individen själv inte råder 

fullt över. Studiens resultat tycks ge sken av just den låga grad av individualism som 

har tyckts råda när koden togs fram. Inga ställningstaganden har gjorts eller kommer 

att göras kring just dessa resultat, då det inte låg i studiens syfte att avgöra hur 

individualism eller kollektivism påverkade utformningen av koden. Detta blir upp till 

läsaren själv att avgöra, där följande citat av Fueller (1608-1661) får avsluta 

ovanstående resonemang; 

 

”Mellan stimulans och respons ligger den fria viljan” 
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Årsredovisningar och verksamhetsberättelser 
 
Ett kryss motsvarar att årsredovisningen och verksamhetsberättelsen har ingått i 
sammanställningen av nätverksanalysen. 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Aktiespararna           x   x x x 
Alecta             x x x x 
AP 3           x x x x x 
AP 7                   x 
Beijer Alma             x x x x 
Carnegie               x x x 
Civitas Holding AB x x x x x x x x x x 
Electrolux     x x             
Ericsson               x x x 
Gambro       x x x x x x x 
H. Lundén Kapitalförvaltning           x  x  x  x  x  
Handelsbanken   x x x x x x x x x 
Industrivärden             x x x x 
Investor x x x x x x x x x x 
Lindex             x x x x 
Nordea/Nordbanken       x x x x x x x 
OM/OMX           x x x x x 
Posten               x x x 
Riksbanken       x x x x       
Sandvik         x x x x x x 
SAS x x x x x x x x x x 
SEB     x x x x x       
SJ             x x x x 
Skanditek           x x x x x 
Skanska             x x x x 
SNS        x x x x x x x 
SPP           x          
SSAB               x x x 
Stora Enso         x x x x x x 
Svenskt Näringsliv        x x x 
Systembolaget               x x x 
Telia         x x x x x x 
Wallenstam           x x x x x 
Vasakronan  x x x x x x x x x x 
Vin & Sprit x x x x x x x x x x 
Vitrolife           x x x x x 
 
 
 
 
 



BILAGA 1 

 

Bilaga 1 – Lista på alternativa val av utjämningssiffror 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
1 Svenska Fondhandlareföreningen 1 Svenska Fondhandlareföreningen 1 Svenska Fondhandlareföreningen 
2 Svenska bankföreningen 2 Svenska bankföreningen 2 Svenska bankföreningen 
3 Sveriges Försäkringsförbund 3 Sveriges Försäkringsförbund 3 Sveriges Försäkringsförbund 
4 Stockholmsbörsen 4 Stockholmsbörsen 4 Stockholmsbörsen 
5 Castellum AB 5 Castellum AB 5 Castellum AB 
6 Sveriges Advokatsamfund 6 Sveriges Advokatsamfund 6 Sveriges Advokatsamfund 
7 Stockholms handelskammare  7 Stockholms handelskammare  7 Stockholms handelskammare  
8 Svenska handelskammarförbundet 8 Svenska handelskammarförbundet 8 Svenska handelskammarförbundet 
9 Alecta pensionsförsäkring 9 Alecta pensionsförsäkring 9 Alecta pensionsförsäkring 

10 H & M Hennes & Mauritz AB 10 H & M Hennes & Mauritz AB 10 H & M Hennes & Mauritz AB 
11 Fjärde AP-fonden 11 Fjärde AP-fonden 11 Fjärde AP-fonden 
12 Föreningen Svenskt Näringsliv 12 Föreningen Svenskt Näringsliv 12 Föreningen Svenskt Näringsliv 
13 Tredje AP-fonden 13 Tredje AP-fonden 13 Tredje AP-fonden 
14 AktieTorget AB 14 AktieTorget AB 14 AktieTorget AB 
15 StyrelseAkademin Sverige 15 TurnIT AB 15 TurnIT AB 
16 Andra AP-fonden 16 Första AP-fonden 16 Första AP-fonden 
17 Lantbrukarnas Riksförbund 17 StyrelseAkademin Sverige 17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
18 Fondbolagens förening 18 Andra AP-fonden 18 StyrelseAkademin Sverige 
19 TurnIT AB 19 Lantbrukarnas Riksförbund 19 Andra AP-fonden 
20 Coop Norden AB 20 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 20 Lantbrukarnas Riksförbund 
      
 Utjämningssiffra:   Utjämningssiffra:   Utjämningssiffra:  
 1 - 10 = 0,25  1 - 10 = 0,5  1 - 10 = 1,0 
 11 - 20 = 0,5  11 - 20 = 1,0  11 - 20 = 2,0 
 21 - 30 = 0,75  21 - 30 = 1,5  21 - 30 = 3,0 
 31 - 40 = 1,0  31 - 40 = 2,0  31 - 40 = 4,0 
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Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 
1 Svenska Fondhandlareföreningen 1 Svenska Fondhandlareföreningen 1 Svenska Fondhandlareföreningen 
2 Svenska bankföreningen 2 Svenska bankföreningen 2 Svenska bankföreningen 
3 Stockholmsbörsen 3 Stockholmsbörsen 3 Stockholmsbörsen 
4 Castellum AB 4 Castellum AB 4 Castellum AB 
5 Sveriges Advokatsamfund 5 Sveriges Advokatsamfund 5 Sveriges Advokatsamfund 
6 Stockholms handelskammare  6 Stockholms handelskammare  6 Stockholms handelskammare  
7 Svenska handelskammarförbundet 7 Svenska handelskammarförbundet 7 Svenska handelskammarförbundet 
8 Fjärde AP-fonden 8 Fjärde AP-fonden 8 Fjärde AP-fonden 
9 Föreningen Svenskt Näringsliv 9 Föreningen Svenskt Näringsliv 9 Föreningen Svenskt Näringsliv 

10 Sveriges Försäkringsförbund 10 Sveriges Försäkringsförbund 10 Sveriges Försäkringsförbund 
11 Alecta pensionsförsäkring 11 Alecta pensionsförsäkring 11 Alecta pensionsförsäkring 
12 H & M Hennes & Mauritz AB 12 H & M Hennes & Mauritz AB 12 H & M Hennes & Mauritz AB 
13 Tredje AP-fonden 13 Tredje AP-fonden 13 Tredje AP-fonden 
14 AktieTorget AB 14 AktieTorget AB 14 AktieTorget AB 
15 TurnIT AB 15 TurnIT AB 15 TurnIT AB 
16 Första AP-fonden 16 Första AP-fonden 16 Första AP-fonden 
17 AMF Pension 17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 17 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
18 Styrelsepoolen 18 AMF Pension 18 AMF Pension 
19 StyrelseAkademin Sverige 19 Styrelsepoolen 19 Styrelsepoolen 
20 BokhållarenITorskabäck 20 BokhållarenITorskabäck 20 BokhållarenITorskabäck 
      
 Utjämningssiffra:   Utjämningssiffra:   Utjämningssiffra:  
 1 - 5 = 0,25   1 - 5 = 0,5   1 - 5 = 1,0 
 6 - 10 = 0,5  6 - 10 = 1,0  6 - 10 = 2,0 
 11 - 15 = 0,75  11 - 15 = 1,5  11 - 15 = 3,0 
 16 - 20 = 1,0  16 - 20 = 2,0  16 - 20 = 4,0 
 21 - 25 = 1,25  21 - 25 = 2,5  21 - 25 = 5,0 
 26 - 30 = 1,50  26 - 30 = 3,0  26 - 30 = 6,0 
 31 - 35 = 1,75  31 - 35 = 3,5   31 - 35 = 7,0 
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Bilaga 2 – Sammanställning över alla remissinstansers vilja-, makt- och 

totalvärden 
 

 VILJA MAKT  

 Önske-  Genom- Utjämn.  Total 
 Mål Värde slagna siffra Värde värde 

1 6 0,19 4 1,00 1,67 1,86 

2 3 0,10 2 0,50 1,17 1,26 

3 14 0,45 7 1,50 2,00 2,45 

4 12 0,39 8 1,50 2,17 2,55 

5 9 0,29 6 1,00 1,67 1,96 

6 4 0,13 4 0,50 1,50 1,63 

7 10 0,32 4 1,00 1,40 1,72 

8 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

9 8 0,26 5 1,00 1,63 1,88 

10 2 0,06 1 0,50 1,00 1,06 

11 3 0,10 0 0,50 0,50 0,60 

12 18 0,58 10 2,00 2,56 3,14 

13 1 0,03 1 0,50 1,50 1,53 

14 3 0,10 2 0,50 1,17 1,26 

15 4 0,13 0 0,50 0,50 0,63 

16 17 0,55 8 2,00 2,47 3,02 

17 2 0,06 2 0,50 1,50 1,56 

18 16 0,52 8 2,00 2,50 3,02 

19 14 0,45 4 1,50 1,79 2,24 

20 12 0,39 8 1,50 2,17 2,55 

21 4 0,13 1 0,50 0,75 0,88 

22 5 0,16 3 0,50 1,10 1,26 

23 6 0,19 0 1,00 1,00 1,19 

24 1 0,03 1 0,50 1,50 1,53 

25 3 0,10 2 0,50 1,17 1,26 

26 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

27 8 0,26 2 1,00 1,25 1,51 

28 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

29 3 0,10 3 0,50 1,50 1,60 

30 5 0,16 1 0,50 0,70 0,86 

31 8 0,26 5 1,00 1,63 1,88 

32 3 0,10 1 0,50 0,83 0,93 

33 2 0,06 0 0,50 0,50 0,56 

34 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

35 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

36 5 0,16 3 0,50 1,10 1,26 

37 4 0,13 1 0,50 0,75 0,88 

38 16 0,52 9 2,00 2,56 3,08 

 VILJA MAKT  
 Önske-  Genom- Utjämn.  Total 
 mål Värde slagna siffra Värde värde 

39 16 0,52 9 2,00 2,56 3,08 

40 19 0,61 11 2,00 2,58 3,19 

41 5 0,16 5 0,50 1,50 1,66 

42 10 0,32 6 1,00 1,60 1,92 

43 27 0,87 16 3,00 3,59 4,46 

44 31 1,00 20 3,50 4,15 5,15 

45 3 0,10 1 0,50 0,83 0,93 

46 20 0,65 9 2,00 2,45 3,10 

47 13 0,42 2 1,50 1,65 2,07 

48 15 0,48 11 1,50 2,23 2,72 

49 2 0,06 0 0,50 0,50 0,56 

50 2 0,06 1 0,50 1,00 1,06 

51 1 0,03 1 0,50 1,50 1,53 

52 12 0,39 7 1,50 2,08 2,47 

53 13 0,42 5 1,50 1,88 2,30 

54 1 0,03 0 0,50 0,50 0,53 

55 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

56 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

57 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

58 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

59 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

60 Avstår från att svara på ärendet 

61 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

62 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

63 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

64 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

65 Avstår från att svara på ärendet 

66 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

67 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

68 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

69 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

70 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

71 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

72 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

73 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

74 Avstår från att svara på ärendet 

75 Avstår från att svara på ärendet 

76 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
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Förklaring till bilaga 2 
 
Viljavärdet = Flest önskemål ger värdet 1 och minst önskemål ger värdet 0.  
Maktvärdet = 2 faktorer där antal genomslagna önskemål divideras med antal önskemål för att sedan 
adderas med en utjämningssiffra mellan 0 och 3,5. 
Totala värdet = Summan av viljavärdet och maktvärdet. 
 
De remissinstanser som döljer sig bakom siffrorna i tabellens vänstra kolumn är: 
 
1 Aktiemarknadsbolagens förening 
2 Aktiemarknadsnämnden 
3 AktieTorget AB 
4 Alecta pensionsförsäkring 
5 AMF Pension 
6 Andra AP-fonden 
7 Björn Forslöw, Directus Executive Services, &   
   Gabriel Thulin, Hallvarsson&Halvarsson AB 
8 Bokföringsnämnden (BFN) 
9 BokhållarenITorskabäck 
10 Bolagsverket 
11 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
12 Castellum AB 
13 Coop Norden AB 
14 Ekonomistyrningsverket (ESV) 
15 FAR 
16 Fjärde AP-fonden 
17 Fondbolagens förening 
18 Föreningen Svenskt Näringsliv 
19 Första AP-fonden 
20 H & M Hennes & Mauritz AB 
21 Hermes Pensions Management Limited 
22 Institutionella ägares förening för   
     regleringsfrågor på aktiemarknaden 
23 Internrevisorernas Förening 
24 Invest in Sweden Agency (ISA) 
25 ISS 
26 Kommerskollegium 
27 L E Lundbergföretagen 
28 Landsorganisationen i Sverige (LO) 
29 Lantbrukarnas Riksförbund 
30 NAPF - The National Association of Pension  
     Funds Limited, London 
31 Nordic Growth Market NGM AB 
32 Nordstjernan AB 
33 Note AB 
34 Nutek - Verket för näringslivsutveckling 
35 Per-Olof Palmgren 
36 Revisorsnämnden 
37 Skandia 

38 Stockholms handelskammare 
39 Svenska handelskammarförbundet 
40 Stockholmsbörsen 
41 StyrelseAkademin Sverige 
42 Styrelsepoolen 
43 Svenska bankföreningen 
44 Svenska Fondhandlareföreningen 
45 Svenska Revisorssamfundet (SRS) 
46 Sveriges Advokatsamfund 
47 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
48 Sveriges Försäkringsförbund 
49 Sveriges Informationsförening 
50 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) 
51 Sveriges Riksbank 
52 Tredje AP-fonden 
53 TurnIT AB 
54 Uppsala universitet 
55 Datainspektionen 
56 Ekobrottsmyndigheten 
57 Finansbolagens förening 
58 Finansinspektionen 
59 Företagarna 
60 Handelshögskolan i Stockholm 
61 Kammarrätten i Sundsvall 
62 Landstingsförbundet 
63 Lars-Göran Josefsson, Uppsala universitet 
64 Länsstyrelsen i Stockholms Län 
65 Näringslivets börskommitté 
66 Rikspolisstyrelsen 
67 Riksåklagaren  
68 Sjunde AP-fonden 
69 Sjätte AP-fonden 
70 Skatteverket 
71 Statskontoret 
72 Svea Hovrätt 
73 Svenska kommunförbundet 
74 Sveriges akademikers centralorganisation  
     (SACO) 
75 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 
76 Ägarfrämjandet 
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Bilaga 3 – Direkt kontakt mellan kodgruppsmedlemmar innan kodgruppen tillsattes 

 

  B, R. D, C. F, K. F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P.  
D, C.                                

F, K.                                  

F, L.                                  

H, E.                                   

H, K.*                                 

K, B.**                                  

L, P.**                                  
M, A. 
   

36;26(1); 
36(r);36(n)                              

N, M.           27                      

O, L.   9(n)                               

P, H.                                   

R, B.   26(1)             26(1)                 

S, R.***                                   

T, L.***                                   

T, P.***                                   

T, P.                                   

Å, E. 34 26(2)            26(2) 34 2   26(2)         
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Förklaring till bilaga 3 
 
* - Ingick i den arbetsgrupp som tog fram det första kodförlaget 
**- Sekreterare i kodgruppen 
***- Expert i kodgruppen 
 

26(1) - SNS Förtroenderåd 1998-2004 
26(2) - SNS Förtroenderåd 2000-2004 
xx(n) - i företagets nominerings kommitté 
xx(r) - i företagets revisionskommitté 
xx(kr) - i företagets kreditkommitté 
xx(e) - i företagets ersättnings-/kompensationskommitté 
 
B, R. Brandinger, Rune K, B.  Kristiansson, Björn R, B. Rydén, Bengt  
D, C. Dahlbäck, Claes  L, P. Lekvall, Per S, R. Skog, Rolf  
F, K. Forseke, Karin  M, A. Mårtensson, Arne T, L.  Thalén, Lars  
F, L. Forsgårdh, Lars-Erik  N, M. Nivert, Marianne T, P. Thorell, Per  
H, E. Halvarsson, Eva O, L. Otterbeck, Lars Ti, P. Tigershiöld, Patrick 
H, K. Hessius, Kerstin  P, H. Paulsson, Henrik  Å, E. Åsbrink, Erik 
 
Det organisationer och företag som har ingått i nätverksanalysen och döljer sig bakom siffrorna är: 
 
1 Aktiespararna 11 H. Lundén Kapitalförvaltning 21 SAS  31 Systembolaget 
2 Alecta  12 Handelsbanken 22 SEB  32 Telia 
3 AP 3  13 Industrivärden 23 SJ  33 Wallenstam 
4 AP 7  14 Investor  24 Skanditek 34 Vasakronan 
5 Beijer Alma 15 Lindex  25 Skanska 35 Vin & Sprit 
6 Carnegie 16 Nordea/Nordbanken 26 SNS förtroenderåd 36 Vitrolife 
7 Civitas Holding AB 17 OM/OMX  27 SNS styrelse  
8 Electrolux 18 Posten  28 SPP   
9 Ericsson 19 Riksbanken  29 SSAB  
10 Gambro 20 Sandvik  30 Stora Enso  
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Bilaga 4 – Indirekta kontakter mellan kodgruppsmedlemmar och styrelsemedlemmar 

Vågrätt - kodgruppsmedlemmar; Lodrätt - styrelsemedlemmar 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Abrahamsson, M                   1                 1 
Ackerman, J   1                                 1 
Ackum, S                         1           1 
Adelsohn, U         1                           1 
Ahlenius, I. B   1             1 1     1         1 5 
Ahlgren, L   1             1       1         1 4 
Ahlström, K   1                                 1 
Ahnberg, J       1                             1 
Aldenmark, L         1                           1 
Alitalo, P                 1                   1 
Amel, C   1             1       1         1 4 
Andersen, H     1                               1 
Andersson, D 1                                   1 
Andersson, E  1                                   1 
Andersson, R   1             1       1         1 4 
Astrup, S     1                               1 
Augustsson, P                   1                 1 
Austin Crayton, S   1                                 1 
Ax:son Johnson, A   1             1       1         1 4 
Ax:son Johnson, V   1             1       1       1 1 5 
Baksaas, J. F                 1                   1 
Balsvik, G 1                                 1 2 
Barnevik, P   1             1                   2 
Belfrage, E    2             1       1         1 5 
Bengtsson, K   1             1       1         1 4 
Bengtsson, S. O.   1             1                   2 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Bennet, C           1       3                 4 
Berg, B   1                                 1 
Berg, G         1                           1 
Berg, L   1 1           1       1         1 5 
Berggren, B   1             1       1         1 4 
Bergman, B                     2             1 3 
Bergman, L   1             1       1         1 4 
Bergqvist, J           1                         1 
Bergström, H   1             1       1         1 4 
Bergström, L                 1                   1 
Bergström, V   1             1       1           3 
Bernstsson, A                   1               1 2 
Bertmar, L     1                               1 
Billinger, N. G.   1             1       1         1 4 
Biörck, H   1             1       1         1 4 
Björck, A   1             1                   2 
Björk, C                 1                   1 
Björklund, G                     2             1 3 
Björkman, J   1             1       1       2 1 6 
Blomqvist, B                     1               1 
Boethius, U                 1                   1 
Bohlin, B   1             1       1           3 
Bohlin, S           1                         1 
Bohman, S   1             1       1         1 4 
Bonde, I   1             1       1         1 4 
Bonifield, P. L                 1                   1 
Bonnier, C. J.                   1                 1 
Boström, B                 1                   1 
Boström, M   1             1       1         1 4 
Brattström, M                   1                 1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Braun, B   1             1       1         1 4 
Breitholtz, U       1                             1 
Brock, G   1             1       2         1 5 
Brodin Rampe, A                   1                 1 
Browaldh, T   1             2       1         1 5 
Bruce, T   1             1       1         1 4 
Brundin, H   1             1       1         1 4 
Bruzelius, P   2             1       1         1 5 
Bryngelsson, H 2 1             1       1         2 7 
Bylund, T                 1                   1 
Bystedt, G   1                                 1 
Båtelson,P                                 1   1 
Bäckström, U   1       1     1       1           4 
Böhlin, B   1             1       1         1 4 
Börjesson, B                 1                   1 
Caesar, M   1             1       1         1 4 
Caneman, M   1     1                           2 
Cappelen, F   1             1       1         1 4 
Carendi, J. R.                         1           1 
Carlberg, A. C                   1                 1 
Carlberg, A. G                   1                 1 
Carlgren, A   1             1                   2 
Carlsson, I                   1                 1 
Carlsson, S   1                                 1 
Cederlund, L.J 1                                   1 
Chaden, L. A   1                                 1 
Christofferson, H                 1                   1 
Claesson, L                 1                   1 
Curman, M   1             1       1         1 4 
Cutler, E. R.                 1                   1 



BILAGA 4 
 

 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Dahlgren, H 1                                   1 
Dahlsten, U   1             1       1           3 
Dahlvig, A   1             1       1         1 4 
Dahman, G                     1             1 2 
Dahmén, E    1             1       1         1 4 
Dalborg, H 1 1             1 1     1         1 6 
Danell, G 2                                 1 3 
Danielsson, L   1             1                   2 
Danielsson, S. O.                   1                 1 
Danielsson, Å                     1               1 
Daun, T   1                                 1 
De Geer, G                     1               1 
Douglas, G   1             1       1         1 4 
Dreber, A   1             1       1         1 4 
Duker, J.P                     1             1 2 
Dumenil, M                                 1   1 
Eberstein, S           1                         1 
Eckhard, P                 1                   1 
Edin, P. O.                         1           1 
Edlund, J                     1             1 2 
Egardt, P           1                         1 
Ehrling, M                     1               1 
Ehrnrooth, C 1                                   1 
Einsman, H   1                                 1 
Ek, T   1             1       1           3 
Ekbåge, S   1             1       1         1 4 
Ekdahl, G                                 1   1 
Ekedahl, R   1             1       1         1 4 
Ekman, J                 1                   1 
Ekström, B                                 1   1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Elfving, H   1                                 1 
Elmehage, C   1             1       1         1 4 
Elväng, K   1             1 1     1         1 5 
Emilson, L   1             1       1         1 4 
Engellau, P       1                             1 
Engman, G 1                                 1 2 
Engström, G   1             1       1           3 
Engwall, L   1             1       1         1 4 
Ennerfelt, G   1             2       1         1 5 
Erhnrooth, G                 1                   1 
Eriksson, A                     1               1 
Eriksson, H                     2             1 3 
Eriksson, I       1                             1 
Eriksson, P   1             1       1         1 4 
Eriksson, P. O.   1             4 1     1         1 8 
Erlandsson, G       1                             1 
Erngren, B   1             1       1           3 
Eurén, K        1                             1 
Fahlin, R   1     1       2       1         1 6 
Falkengren, A   1             1       1         1 4 
Fallenius, P         1                           1 
Feinilber, C. E                  1                   1 
Feldt, K. O.   1             1       1         1 4 
Fernvall, E    1             1       1         1 4 
Flanagan, R                 1                   1 
Flodgren, B                 1                   1 
Flodström, J       1                             1 
Forsberg, T                     1               1 
Forsgren, J   1             1       1         1 4 
Fossum, L   1             1       1         1 4 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Francke, U   1             2       1         1 5 
Franzén, T   1             1       2         1 5 
Fredriksson, S   1             1       1         1 4 
Friggebo, B                   1                 1 
Frithiof, L   1             1 1     1         1 5 
From, P   1             1       1         1 4 
Gahrton, G   1                                 1 
Gantz, W. H.   1                                 1 
Gardell, C   1             1   1   1         1 5 
Garvey, J. F.                 1                   1 
Geijer, R                         1           1 
Gernandt, J           1                         1 
Gidlöf, E    1             1       1         1 4 
Glassel, C                                 1   1 
Gottschlich, M                                 1   1 
Graham, S                 1                   1 
Granlund, M         1                           1 
Grassman, P. H.   1                                 1 
Grate Axén, A   1                     1           2 
Grönstedt, L. O.                 1                   1 
Gustafsson, L   1             1 1     1         1 5 
Gustafsson, M 1                                 1 2 
Gustafsson, Y   1             1       1         1 4 
Gustavsson, E. B. 1                                   1 
Gyll, S   1             2       1         1 5 
Gårdö, L   1             1       1         1 4 
Hafstöm, M   1             1       1         1 4 
Hagelberg, E                    1                 1 
Hagelin, L   1             1       1         1 4 
Hagströmer, S   1             1       1       1 1 5 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Hakelius Popova, S   1             1       1         1 4 
Halvorsen, T   1               1                 2 
Hamberger, L                                 1   1 
Hamilton, C. B.   1             1       1         1 4 
Hamilton, M                     1             1 2 
Hammarkvist, K. O.                   1                 1 
Hansson, I           1       1                 2 
Hansson, L                     1             1 2 
Harrisson, H. O.                 1                   1 
Hedborg, A   1             1 1     1         1 5 
Hedelius, T   1             3       1         1 6 
Hedlund, J                 1                   1 
Hedström, C. Å.   1             2       1         1 5 
Henrekson, M   1             1       1         1 4 
Hjelmquist, S                 2                   2 
Hodson, J     1                               1 
Holm, L       1                             1 
Holmqvist, B   1             1       1         1 4 
Holtback, R   1             1       1         1 4 
Huerta, G   1             1                   2 
Hughes, L. R.   1                                 1 
Hughes, P   1                                 1 
Huldtgren, G.W                   1                 1 
Håkansson, P. O.   1             1                   2 
Håkansson, S   1       1     1 1     1         1 6 
Hägglund, B   2             1       1         1 5 
Häggström, W       1                             1 
Härmäla, J   1                                 1 
Høeg Madsen, C 1                                   1 
Høeg Pedersen, J 1                                   1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Igel, A                   1                 1 
Irstad, L                         1           1 
Isaksson, E                    1                 1 
Iversen, J   1             1 1                 3 
Jacobsson, E  1 1             1                   3 
Jakobsson, S   1             1       1         1 4 
Jakobsson, U   1             1       1         1 4 
Jansson, K   1             1       1         1 4 
Jansson, O                   1                 1 
Jansson, U   2             1       1         1 5 
Jedberger, G   1             1       1         1 4 
Jensen, U   1                                 1 
Jerräng, B                   1                 1 
Johanesson, T   1                                 1 
Johansson, A       1                             1 
Johansson, A   1             1                   2 
Johansson, B                   1                 1 
Johansson, G. L                 1                   1 
Johansson, I                 1                   1 
Johansson, J                     1               1 
Johansson, L   2             1       1         1 5 
Johansson, O                   1                 1 
Johansson, P                 1                   1 
Johansson, S. Å.                   1                 1 
Johansson-Hedberg, B   1             1   1   1         1 5 
Johnsson, F                 2                   2 
Johnsson, G                   1                 1 
Jonung, L   1             1       1         1 4 
Josefsson, L. G.   1             1       1         1 4 
Jönsson, B   1             1       1         1 4 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Kantola, B 1                                   1 
Karlsson Böcker, M                         1           1 
Karlsson, A   1             1       1         1 4 
Karlsson, G                     1               1 
Karlsson, I                 1                   1 
Karlsson, L                   1                 1 
Karlsson, R   1                                 1 
Karnberger, G                   1                 1 
Khilberg, Å                   1                 1 
Kivimäki, M 1                                   1 
Kjerman, I                     1             1 2 
Kjällbring, R 1                                 1 2 
Kleen, P   1             1       1         1 4 
Knudsen, F                 1                   1 
Kokko, J. P.   1                                 1 
Komstedt, W   1             1                   2 
Krantz, M. A.                         1           1 
Kruse Nielsen, H   1             1                   2 
Krusinger, A                     1             1 2 
Kutzner, A. C.                 1                   1 
Kux, B   1                                 1 
Kvaavik-Bartley, M   1             1       1           3 
Kvarnström, J   1             1 1     1         1 5 
Kvist, K           1                         1 
Kylberg, L. V. 2 1             1       1           5 
Körber, H. J.   1                                 1 
Lagerblad, P   1             1                   2 
Lannebo, A                   1                 1 
Larsson, B                     1               1 
Larsson, G   1             2       1         1 5 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Larsson, H   1             2       1         1 5 
Larsson, I   1   1                             2 
Larsson, M   1                                 1 
Larsson, P. E.   1             1       2         1 5 
Larsson,K                     1               1 
Leander, K. E.       1                             1 
Lekberg, S                   1                 1 
Lemner, M                     1               1 
Liffner, C 1 1             1                   3 
Lilius, M   2             1       1         1 5 
Lilja, M 2 1             1       1         2 7 
Lindahl, R   1             1       1         1 4 
Lindbeck, A   1             1       1         1 4 
Lindbäck, R                     1               1 
Linde, L                   1                 1 
Lindh, P                 1                   1 
Lindqvist, B   1                                 1 
Lindstedt, G                 1                   1 
Lindstrand, R                     1               1 
Lindström, A   1             1       1         1 4 
Lindståhl, K                   1                 1 
Litzén, U   2             1 1     1         1 6 
Ljung, C 1                                   1 
Ljungh, A     1                               1 
Ljungh, C 1                                 1 2 
Loiborg, E. M.   1             1                   2 
Lund, J   1             1                   2 
Lundberg, B. G.       1                             1 
Lundberg, F   1             3       1         1 6 
Lundén, H                                 1   1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Lundgren, B   1             1 1                 3 
Lundgren, N   1             1       1         1 4 
Lundgren, S           1                         1 
Lundin, J   1             1                   2 
Lundius, A   1             1       1         1 4 
Lundquist, B   1             1       1           3 
Lundqvist, R                     2             1 3 
Luonia, R   1                                 1 
Lydahl, R 1                                 1 2 
Magnusson, B 1 1             1       1         1 5 
Malmborg, C   1             1 1                 3 
Malmborg, R                     1             1 2 
Malmquist, J   1             1       1         1 4 
Mannheimer, S                   1               1 2 
Markström, E                    1                 1 
Martin-Löf, S   1             5 1     1         1 9 
Mead, G. W.   1                                 1 
Melin, U                   1                 1 
Mellstig, S   1                                 1 
Mellström, A                   1                 1 
Menckel, E                      1             1 2 
Mertzig, H                         1           1 
Midby, N                         1           1 
Mikkelsen, B         1                           1 
Milton, A   1             1       1         1 4 
Moberg, K                         1           1 
Mogren, H   3             1       1           5 
Mohlin, K                   1                 1 
Mongomery, H   1             1                   2 
Myklebust, E                  1                   1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Mårder, G       1                             1 
Mörk, R   1                                 1 
Narvinger, A   1     1       1       1         1 5 
Nicolini, T   1             1   1   1         2 6 
Niemelä, J 1                                   1 
Niemi, I   1                                 1 
Nilsson, C   1             1       1           3 
Nilsson, K   2             2       1           5 
Nilsson, L   1       1     2       1         1 6 
Nilsson, S. C.   1             1       1         1 4 
Nishimura, K   1                                 1 
Nord, J 1                                 1 2 
Nordh, S                   1                 1 
Nordström, K           1                         1 
Norlén, L       1                             1 
Norman, J                   1                 1 
Nuder, P   1             1                   2 
Nyberg, L           1     1                   2 
Nyblæus, N. F.                         1           1 
Nyholm, N.G         1                           1 
Nyman, S   1                 1   1         1 4 
Nyquist, C. E.   1             1       1         1 4 
Nyrén, A   1       1     5 2     1         1 11 
Odell, M           1                         1 
Oldmark, B   1             1       1           3 
Olofsson, L                   1                 1 
Olsson, C. G.   1             1       1           3 
Olsson-Eriksson, M                                 1   1 
Ottosson, T   1                                 1 
Pagrotsky, L   1             1                   2 



BILAGA 4 
 

 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Palm, C                 1                   1 
Palmstierna, J 1 1             1       1           4 
Partern, O                   1                 1 
Pedrocco, E    1             1       1         1 4 
Peltola, T 1                                   1 
Person, S   1                                 1 
Persson Göransson, E                    1                 1 
Persson, B                   1 1             1 3 
Persson, I                   1                 1 
Persson, J                 1                   1 
Persson, K           1                         1 
Persson, L. E.                   1                 1 
Persson, O                 1                   1 
Persson, S   1             1       1         1 4 
Persson, T           1       1 1               3 
Petersson, L. E.   1             1       1         1 4 
Petersson, M       1                             1 
Pettersson, L                 1                   1 
Pettersson, N. E.                  1                   1 
Pilsäter, K           1                         1 
Pitkänen, P   1                                 1 
Puttonen, V     1                               1 
Pålsson, A. M.       1                             1 
Qviberg, M   1             1       1         1 4 
Ragsten Pettersson, C                   1                 1 
Ramberg, C       1                             1 
Ramel, S   1             1       1         1 4 
Ramqvist, L   1             1       1         1 4 
Rathe, B                 1                   1 
Reepalu, I                   1                 1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Reinus, U                   1                 1 
Reitan, G                     2             1 3 
Reuterskiöld, C   1             4 1     1         1 8 
Reveman, A                         1           1 
Rexed, K 1                                 1 2 
Ringesten, M   1             1                   2 
Rollén, B   1             1       1           3 
Ros, C. W   1               1                 2 
Rothstein, B   1             1       1         1 4 
Rydin, B   1             3       1           5 
Sachs, D   1             1       1         1 4 
Sahlin, M   2             2       1           5 
Sahlin-Andersson, K   1             1       1         1 4 
Salén, S. H.   1             1       1         1 4 
Samuelsson, B   1             1                   2 
Sandberg, B                     2             1 3 
Sanden, E     1                                 1 
Sandström, J       1                             1 
Savén, B   1             1       1         1 4 
Saxvold, B         1                           1 
Scharp, A   2                                 2 
Schelin, C   1             1       1         1 4 
Schörling, M   1             1       1         1 4 
Sehlin, F     1                               1 
Selander, L   1             1       1         1 4 
Severed, B         1                           1 
Sevón, G   1             1       1         1 4 
Sexton, G. O   1                                 1 
Silfverstrand, B                   1                 1 
Sjöqvist, J   2             1 1     1         1 6 



BILAGA 4 
 

 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Skans, L   1             1                   2 
Skjutare, L. E.   1             1       1         1 4 
Skogö, I   1             1       1         1 4 
Smedberg I   1                                 1 
Sohlman, M   2             2       1         1 6 
Sprängare, B   1             1       1         1 4 
Steen, A   1             1       1         1 4 
Stenberg, L                                 1   1 
Stenhammar, O   1             1       2         1 5 
Stensund, E                      1               1 
Storch, M   1             1       1         1 4 
Striby, C                         1           1 
Stråberg, H   1             1       1           3 
Ström, C                   1                 1 
Strömbäck, K                   1                 1 
Ståhl, I   1             1       1         1 4 
Sundberg, K. D.   1             1       1         1 4 
Sundberg, M                   1                 1 
Sundén, L   1             1       1         1 4 
Sundewall, C                   1                 1 
Sundgren, J. E.   1             1       1         1 4 
Sundquist, B   1             1       1         1 4 
Sutherland, P. O   1                                 1 
Svalander, P                                 1   1 
Svanberg, C. H.                 1                   1 
Svedberg, B   3             1       1         1 6 
Svegfors, M   1             1       1           3 
Svenmarck, Å                 1                   1 
Svensson, K   1             1       1         1 4 
Svensson, L                   1               1 2 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Svensson, R   1             1       1         1 4 
Svensson-Grané, A   1                                 1 
Söderberg, S   1             1       1         1 4 
Södersten, B   1             1       1         1 4 
Sörlin, D   1             1       1         1 4 
Tarschys, D   1             1       1         1 4 
Tell, K. O.   1                                 1 
Thunell L. H.   2             1       1         1 5 
Thunholm, L. E.   1             1       1         1 4 
Tibblin, C-J                     1               1 
Tidlund, H   1             1       1           3 
Tigerschiöld, D                                 1   1 
Tivéus, M           1       1                 2 
Tjernell, J                     1             1 2 
Torell, L   1             1                   2 
Treschow, M   3             2       1         1 7 
Trolle, S       1                             1 
Tson Söderström, H   1             1 1     1         1 5 
Tulldahl, I   1                                 1 
Tuvegran, I         1                           1 
Uhlén, M                                 2   2 
Ullberg, A                   1                 1 
Ullenius, C   1             1       1         1 4 
Urwitz, G   1             1       1         1 4 
Wachtmeister, T   1                                 1 
Vaino, V 1                                   1 
Wall, A   1             1 1     1         1 5 
Wall, J                   1                 1 
Wallander, J   1             2       1         1 5 
Wallenberg, J   3             1       1         1 6 



BILAGA 4 
 

 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Wallenberg, M   4             1                   5 
Wallenberg, P   1                                 1 
Wallenstam, H                   1               1 2 
Wallenstam, L                   1               1 2 
Wehtje, U                   1                 1 
Werthén,H   1                                 1 
Westerberg, B   1       1     1       1         1 5 
Westerberg, S   1       1     1 1     1         1 6 
Westergren, R                     1             1 2 
Westman, B                   1                 1 
Wicker Miurin, F     1                               1 
Wickman, M   1             1       1         1 4 
Widenfelt, S                         1           1 
Wigzell, K   1             1       1         1 4 
Wiking, G   1                                 1 
Wikström, O   1             1       1           3 
Villard, C                   1               1 2 
Wiman, C   1             1       1         1 4 
Winäs, T         1                           1 
Wohlin, L 1 1             1       1         2 6 
Wolrath, B   1             1       1         1 4 
Wrangsell, G   1             1                   2 
Zetterberg, C   1 1           1       1         1 5 
Åberg, A. J.    1             1       1         1 4 
Åberg, C. J   1                                 1 
Ågrup, S                 1                   1 
Åmstrand, C                   1                 1 
Ånstrand, C         1                           1 
Österberg, S. E                    1                 1 
Östling, L   1             1       1         1 4 



BILAGA 4 
 

 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Östryd, A                     1               1 
  36 290 10 20 15 22 0 0 294 89 45 0 206 0 0 0 18 201   

 

Förklaring till bilaga 4 
 
B, R. Brandinger, Rune K, B.  Kristiansson, Björn R, B. Rydén, Bengt  
D, C. Dahlbäck, Claes  L, P. Lekvall, Per S, R. Skog, Rolf  
F, K. Forseke, Karin  M, A. Mårtensson, Arne T, L.  Thalén, Lars  
F, L. Forsgårdh, Lars-Erik  N, M. Nivert, Marianne T, P. Thorell, Per 
H, E. Halvarsson, Eva O, L. Otterbeck, Lars Ti, P. Tigershiöld, Patrick  
H, K. Hessius, Kerstin  P, H. Paulsson, Henrik  Å, E. Åsbrink, Erik 
 
Siffrorna i kolumnerna visar hur många styrelser individen i fråga har suttit i tillsammans med kodgruppsmedlemmen, till exempel om det står en 1:a betyder det att de har  
suttit i en styrelse tillsammans och om det står en 3:a betyder det att de har suttit i tre styrelser tillsammans. 



BILAGA 5 

 

Bilaga 5 – Indirekta kontakter mellan kodgruppsmedlemmar och kommittémedlemmar 

Vågrätt – kodgruppsmedlemmar; Lodrätt – kommittémedlemmar 

 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Abrahamsson, M                   1                 1 
af Ugglas, C   1                                 1 
Ahlström, K   2                                 2 
Alitalo, P                 1                   1 
Andersson, Är  1                                   1 
Berggren, H                         1           1 
Björling, G                 1                   1 
Borgh, S                     1               1 
By, C. O.                     1               1 
Bylund, T                 1                   1 
Börjesson, B                 1                   1 
Carlsson, S   1                                 1 
Claesson, L                 1                   1 
Dalborg, H 2       1                           3 
Danielsson, L   1                                 1 
De Geer, G                     1               1 
Ehrnrooth, G 1                                   1 
Einsmann, H   2                                 2 
Ek, A   1                 1               2 
Ennerfelt, G                 1                   1 
Eriksson, P. O.                 1                   1 
Fahlin, R                 1                   1 
Francke, L                 1                   1 
Gantz, W. H.   1                                 1 
Gardell, C                     1               1 
Grassman, P. H.   1                                 1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Grate Axén, A                         1           1 
Grefbäck, S         1                           1 
Grönstedt, L. O.                 1                   1 
Gustafsson, E                      1               1 
Hedelius, T                 1   1               2 
Hedström, C. Å.                     1               1 
Hjelmqvist, S                 1                   1 
Høeg Madsen, C 2                                   2 
Isacsson, L   1                                 1 
Iversen, J   1             2                   3 
Jacobsson, E    4             2                   6 
Jansson, U   1                                 1 
Jørgensen, H         1                           1 
Kallasvuo, O. P.         1                           1 
Kokko, J. P.   2                                 2 
Krarup, T 2                                   2 
Källströmer, C                     2               2 
Lagerbland, P   1                                 1 
Larsson, H                 1                   1 
Liffner, C   1             1                   2 
Lindberg, G                                 1   1 
Litzén, U   1                                 1 
Loiborg, E. M.   1                                 1 
Lundberg, F                 1                   1 
Lundin, J   1                                 1 
Marthin, T                     1               1 
Martin-Löf, S                 3                   3 
Mogren, H   1                                 1 
Mohlin, K                   1                 1 
Niemelä, J 1                                   1 
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 B, R. D, C. F, K.  F, L. H, E. H, K. K, B. L, P. M, A. N, M. O, L. P, H. R, B. S, R. T, L. T, P. Ti, P. Å, E. Antal  kontakter 
Niemi, I   1                                 1 
Nilsson, M                     1               1 
Nuder, P   2             1                   3 
Nyman, S                         1           1 
Nyman, T   1             1                   2 
Nyrén, A   1             1   1               3 
Palmstierna, J 1                                   1 
Peltola, T 1                                   1 
Persson, O                 1                   1 
Rantanen, J         1                           1 
Reuterskiöld, C                 1                   1 
Rosén, C                     1           1   2 
Rudengren, P   1                                 1 
Rudman, P   1                                 1 
Ruud, T         1                           1 
Rydin, B                 1   1               2 
Scharp, A   1             1                   2 
Sexton, G. O.   1                                 1 
Stenhammar, O         1               1           2 
Sutherland, P. D.   1                                 1 
Svedberg, M   1                                 1 
Svenmarck, Å                 1                   1 
Thunell, L. H.   1                                 1 
Treschow, M   1             1   1               3 
Vaino, V 1                                   1 
Wallenberg, J   4                                 4 
Wallenberg, M   1     1       1                   3 
Wiking, G   2                                 2 
  12 45 0 0 8 0 0 0 32 2 16 0 4 0 0 0 2 0   
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Förklaring till bilaga 5 
 
B, R. Brandinger, Rune K, B.  Kristiansson, Björn R, B. Rydén, Bengt  
D, C. Dahlbäck, Claes  L, P. Lekvall, Per S, R. Skog, Rolf  
F, K. Forseke, Karin  M, A. Mårtensson, Arne T, L.  Thalén, Lars  
F, L. Forsgårdh, Lars-Erik  N, M. Nivert, Marianne T, P. Thorell, Per  
H, E. Halvarsson, Eva O, L. Otterbeck, Lars Ti, P. Tigershiöld, Patrick  
H, K. Hessius, Kerstin  P, H. Paulsson, Henrik  Å, E. Åsbrink, Erik 
 
Siffrorna i kolumnerna visar hur många kommittéer individen i fråga har suttit i tillsammans med kodgruppsmedlemmen, till exempel om det står en 1:a betyder det att de har 
suttit i en kommitté tillsammans och om det står en 3:a betyder det att de har suttit i tre kommittéer tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


