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Förord 
 

Våren 2010 har vi mestadels tillbringat tillsammans med långa listor på 

börsnoterade bolags styrelseledamöter och en mängd tidigare forskning. 

Vi har under arbetets gång upplevt både skratt och frustration. 

Resultatet går att läsa om på kommande sidor i rapporten. Vi vill tacka 

vår handledare Anna Stafsudd, utan vars goda råd och kritiska 

synpunkter vi inte kunnat genomföra arbetet med samma resultat. Vi 

vill även rikta ett tack till vår examinator, Karin Jonnergård, samt 

Andreas Jansson och övriga personer som möjliggjort studien.  

 

Växjö den 1 juni 2010 

 

 

 

     

Camilla Johansson  Johanna Nilsson  Marcus Davidsson 
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Sammanfattning  

 
System för redovisning, revision och ägarstyrning. Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet 

Ekonomistyrning, 4FE01E, VT 2010 
 

Författare: Marcus Davidsson, Camilla Johansson och Johanna Nilsson 
Handledare:  Anna Stafsudd 
 
Titel:  Påverkar regleringar styrelsenätverket? – En studie av Svensk 

kod för bolagsstyrnings påverkan på det svenska 
styrelsenätverket 

  
Bakgrund:  Under senare år har de börsnoterade bolagens styrning 

kommit att intressera samhället. Ett viktigt fenomen i 
bolagens styrning är styrelserna. Under de senaste 15 åren 
har omfattande regleringar införts för att klargöra och 
definiera hur styrelserna i de börsnoterade bolagen skall 
sättas samman och arbeta. 

  
Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall 

hur, det svenska styrelsenätverket förändras efter 
utvecklandet och implementeringen av en reglering. Vår 
ambition är att ge förklaringar till varför eventuella 
förändringar sker. 

 
Avgränsning: Studien har utgått från Svensk kod för bolagsstyrning som 

ett fall av reglering för att se hur denna har påverkat 
styrelsenätverket. 

 
Metod:  En social nätverksanalys av styrelseledamöternas nätverk har 

genomförts. Studien omfattar bolag noterade på en svensk 
reglerad marknad med säte i Sverige. 

 
Slutsats:  Studien påvisar att införandet av en styrelsereglering inte 

behöver leda till förändringar i styrelsenätverket. Däremot 
kan hotet om att en reglering skall införas utgöra ett starkt 
instrument, för att åstadkomma förändringar i 
styrelsenätverket. 
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1. 1. 1. 1. YttreYttreYttreYttre    faktorerfaktorerfaktorerfaktorers påverkan pås påverkan pås påverkan pås påverkan på    styrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverket    

detta första kapitel får läsaren en bakgrund till förekomsten av ett 

styrelsenätverk i Sverige och vad som kan komma att påverka det. Vidare 

belyses om regleringar påverkar styrelsenätverket, och i sådana fall hur. Det 

återföljs av studiens syfte och avgränsning. Inledningen skall verka för att ge 

läsaren en grund för vad studien kommer att behandla.  

”A board is a privileged closed group with its own rules and ways of thinking”.1  

 

En av styrelsens primära funktioner i ett bolag är att övervaka företagsledningen, 

för att säkerhetsställa att bolaget drivs i aktieägarnas intresse. Vidare ämnar 

styrelsen tillföra resurser till bolaget, genom att exempelvis utgöra en 

kommunikationskanal mellan bolaget och andra bolag.2 Styrelseledamöterna i 

Sverige kan inneha flera styrelseuppdrag i olika styrelser samtidigt. Kring detta 

har det skapats en samhällig debatt, om hur många styrelseuppdrag en 

styrelseledamot lämpligen maximalt bör inneha3. Debatten har sin grund i den 

maktposition en styrelseledamot med multipla styrelseuppdrag kan erhålla.4 

Under senare år har ett flertal regleringar som påverkar de svenska bolagens 

styrelser införts. Dessa regleringar har lett till omfattande stadganden, vad gäller 

exempelvis styrelsearbetet, valprocess och sammansättning av styrelser5. Dock 

återfinns det inga stadganden i regleringarna vad gäller begränsningar av antalet 

styrelseuppdrag en styrelseledamot lämpligen bör inneha under en och samma 

period.6 Då forskning påvisar att nominering av nya styrelseledamöter tenderar att 

ske utifrån ägarnas och de befintliga styrelseledamöternas nätverk, har Sverige 

traditionellt sett alltid haft ett starkt styrelsenätverk. Det innebär att de svenska 

                                                 
1 Terjesen et al (2009) s. 323 
2 Hillman & Dalziel (2003) 
3 Svernlöv (2008) 
4 Ibid 
5 Aktiebolagslagen (1975:1385) ; SOU 2004:130 ; Svensk kod för bolagsstyrning (2008)  
6Aktiebolagslagen (1975:1385) ; Aktiebolagslagen (2005:551) ; Svensk kod för bolagsstyrning 
(2008) ; Svernlöv (2008)  
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styrelseledamöterna är starkt sammankopplade med varandra genom att de 

innehar styrelseuppdrag i flera bolag.7 

 

Då styrelsen utgör ett viktigt organ i bolagsstyrningen är det av stor vikt att belysa 

hur styrelser sätts samman. Under de senaste åren har regleringar införts som 

kommit att påverka val och sammansättningar av styrelser. Då val av 

styrelseledamöter tenderar att ske utifrån det befintliga styrelsenätverket, torde 

regleringarna även komma att påverka styrelsenätverket i Sverige. Det finns dock 

ingen tidigare forskning som studerat hur dessa regleringar kommit att påverka 

styrelsenätverket i Sverige. Har det svenska styrelsenätverket kommit att påverkas 

av de senaste årens styrelseregleringar, och i sådana fall hur?   

1.1 Styrelse1.1 Styrelse1.1 Styrelse1.1 Styrelserrrr    ----    ett socialt nätverkett socialt nätverkett socialt nätverkett socialt nätverk    

Ett socialt nätverk består av aktörer, så kallade noder, och i det sociala nätverket 

åskådliggörs aktörens relationer till andra aktörer genom så kallade kopplingar.8 

Harris och Helfat menar att en styrelse är att se som ett socialt nätverk, då 

styrelsen består av en grupp individer med ständigt återkommande interaktioner.9 

Styrelsen har traditionellt sett varit en grupp individer med liknande bakgrunder, 

vad gäller yrkeserfarenhet, utbildning samt skola.10 Vidare tenderar styrelsen att 

utgöra en sluten grupp med individer som agerar utifrån egna normer och 

tankesätt, oftast med en gemensam syn på hur styrelsearbetet skall gå till.11 Detta 

är enligt den sociala nätverksteorin ett resultat av de sociala nätverk som finns 

mellan styrelseledamöterna.12 Men varför skapas sociala nätverk mellan styrelser? 

 

Ett socialt nätverk skapas mellan individer för att individerna tror sig ha en 

framtida nytta av varandra, genom att sammanfoga sina resurser.13 Ett 

styrelsenätverk bestående av kopplingar mellan bolagens styrelser, torde således 

ha sin grund i att bolagen önskar att sammanfoga sina resurser och utifrån detta 

erhålla en nytta. Sammankopplingarna (interlocks) mellan bolagens styrelser 

                                                 
7 Bohman (2010) 
8 Granovetter (1976)  
9 Harris & Helfat (2007)  
10 Westphal & Milton (2000)  
11 Terjesen et al (2009) ; Westphal & Milton (2000)   
12 Lynall et al (2003)  
13 Granovetter (1985) ; Gulati (1999)  
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består i att styrelseledamöterna innehar multipla styrelseuppdrag, det vill säga 

styrelseuppdrag i flera olika bolag14. Vidare leder sammankopplade styrelser till 

att informationsflödet mellan bolagen underlättas.15 Detta genom att samma 

styrelseledamöter förekommer i flera bolag.16 Bolagen kan generera nytta genom 

styrelsenätverket, då detta kan stabilisera bolagets relationer med viktiga 

intressenter. I den sociala nätverksteorin belyses vidare att styrelsenätverk är av 

vikt för att för att en styrelseledamot skall kunna erhålla gott rykte och tillit.17 

 

Enligt den sociala nätverksteorin är nätverken den främsta förklaringen till hur 

styrelser sätts samman.18 I den svenska kontexten belyser Bohman att nya 

styrelseledamöter ofta har personliga kontakter med ägaren till bolaget och/eller 

en befintlig styrelseledamot.19 Vidare belyser Jonnergård och Stafsudd att 

styrelsenätverket och styrelsens sammansättning påverkar styrelsens arbete och 

prestationer.20 Som tidigare nämnts utgör styrelsen ett viktigt organ i 

bolagsstyrningen. Då styrelsens arbete påverkas av hur styrelsen sätts samman, 

och då detta i sin tur påverkas av styrelsenätverket, utgör styrelsenätverket ett 

viktigt och intressant fenomen inom bolagsstyrning. Vilka faktorer kan då komma 

att påverka styrelsenätverket i Sverige? 

1.2 Faktorer som påverkar styrelsenätverk1.2 Faktorer som påverkar styrelsenätverk1.2 Faktorer som påverkar styrelsenätverk1.2 Faktorer som påverkar styrelsenätverk    

Enligt tidigare forskning finns det flera faktorer som påverkar hur styrelser sätts 

samman, och därmed även har en påverkan på styrelsenätverket. Utifrån dessa 

faktorer kan styrelsenätverkets täthet förändras. En minskad täthet innebär ett 

lösare sammankopplat nätverk, det vill säga färre kopplingar mellan 

styrelseledamöterna. En ökad täthet innebär, å andra sidan, att styrelseledamöterna 

innehar fler kopplingar mellan varandra. En faktor som är viktig att ta hänsyn till 

vid studerande av styrelsenätverk är bolagens ägarstrukturer21. Då en 

styrelseledamot innehar ett styrelseuppdrag i en ägarsfärs bolag tenderar denne att 

                                                 
14 Granovetter (1985) ; Mintz och Schwartz (1981) 
15 Ibid 
16 Davis (1991) 
17 Lynall et al (2003)  
18 Ibid  
19 Bohman (2010)  
20 Jonnergård & Stafsudd (2009)  
21 Bohman (2010) 
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ha flera andra styrelseuppdrag inom samma ägarsfärs bolag.22 Ett land med bolag 

vars ägande är mycket koncentrerat torde, ceteris paribus, ha ett tätare 

styrelsenätverk än ett land vars ägande är mycket spritt. Hur ägarstrukturerna i de 

svenska bolagen ser ut kan således komma att påverka det svenska 

styrelsenätverket. Vidare har tidigare forskning påvisat att den ökade 

internationaliseringen kan leda till förändringar i bolagens 

styrelsesammansättningar. Enligt Ruigrok et al leder den ökade 

internationaliseringen till ett ökat utländskt ägande, och för att möta de utländska 

ägarnas krav tillsätts utländska styrelseledamöter i styrelserna23. Detta får vidare 

en påverkan på styrelsenätverket i Sverige. Då nya individer, utan multipla 

styrelseuppdrag i Sverige, träder in i styrelsenätverket leder det till att tätheten i 

nätverket minskar.  

 

Även jämställdhetsdebatten torde komma att påverka styrelsenätverket. Enligt 

undersökningar tenderar styrelserna i de nordiska börsnoterade bolagen att vara 

mansdominerade24. Då fler kvinnor träder in i de svenska styrelserna, leder det till 

förändringar av styrelsenätverket. Om fler kvinnor leder till ett tätare eller mindre 

tätare styrelsenätverk går dock inte att direkt urskilja, utan kring detta råder det 

delade meningar. Även regleringar av styrelsesammansättningar kan leda till 

förändringar i styrelsenätverket. Enligt Terjesen et al leder krav på 

styrelsesammansättningar till att antalet styrelseledamöter i styrelserna ökar25. 

Krav på styrelsesammansättningar kan således komma till uttryck genom en 

andelsmässig ökning av antalet individer i styrelsenätverket.  

 

Det finns således tidigare forskning som har resulterat i att det går att urskilja ett 

antal möjliga faktorer som kan komma att påverka styrelsenätverket. Vidare finns 

det forskning som påvisar regleringars inverkan på styrelsesammansättningen. 

Dock har ingen tidigare forskning fokuserat på regleringars direkta inverkan på 

det svenska styrelsenätverket.  

                                                 
22 Bohman (2010) ; Collin (1997) 
23 Ruigrok et al (2006)  
24 Nordic Gender Institute (2009)  
25 Terjesen et al (2009)  
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1.3 Regleringars 1.3 Regleringars 1.3 Regleringars 1.3 Regleringars påverkanpåverkanpåverkanpåverkan    på det svenska styrelsenätverketpå det svenska styrelsenätverketpå det svenska styrelsenätverketpå det svenska styrelsenätverket    

Carlsson menar att det i Sverige, till skillnad från många andra länder, finns en 

klar distinktion mellan ägare, styrelse och företagsledning.26 Distinktionen blev 

ännu klarare genom de regleringar som genomfördes i slutet av 1990-talet och 

under 2000-talet. År 1999 utkom en revidering av dåvarande Aktiebolagslagen 

(1975:1385)27. Den reviderade Aktiebolagslagen innefattade regleringar om bland 

annat styrelsens arbetsordning, ordförandens roll samt VD-instruktioner. 

Revideringen av aktiebolagslagen var att se som ett led till en internationell 

anpassning av Corporate Governance i Sverige.28 Som ett ytterligare led i den 

internationella anpassningen infördes Svensk kod för bolagsstyrning år 2005.29 

Svensk kod för bolagsstyrning reglerar bland annat de svenska börsnoterade 

bolagens bolagsstämmor, styrelsearbete, företagsledning samt ägarroll.30 År 2005 

utkom en ny aktiebolagslag, som även den innehöll stadganden som påverkar 

styrelsearbetet.31  

 

Tidigare forskning påvisar att regleringar av bolagsstyrning kan leda till 

omfattande förändringar i styrningen av bolagen.32 Syftet med en reglering är att 

åstadkomma en förändring inom det reglerade området.33 Regleringar av 

styrelserna, och exempelvis dess sammansättningar, kan således vara ett led i att 

åstadkomma en förändring i styrelsernas arbete.34 Bolagsstyrningskoder är en 

form av reglering som utgår från principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att 

bolagen inte är bundna att följa regleringens stadganden. Däremot är bolagen 

skyldiga att förklara eventuella avvikelser från regleringens stadganden, i den så 

kallade bolagsstyrningsrapporten.35 Forskning påvisar dock att bolagen tenderar 

att följa det som stadgas i bolagsstyrningskoderna.36 Vidare finns det forskning 

som påvisar att bolagsstyrningskoderna har lett till omfattande förändringar av 

                                                 
26 Carlsson (2007) 
27 http://www.styrelsekollegiet.se/web/page.aspx?pageid=36701#3 
28 Ibid 
29 Svernlöv (2008) 
30 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) ; Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 
31 Aktiebolagslagen (2005:551) 
32 Luoma & Goodstein (1999)  
33 Jonnergård & Larsson (2007) 
34 Luoma & Goodstein (1999)  
35 Aguilera & Cuervo-Cazurro (2009)  
36 Gregory & Simmelkjaer (2002)  
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exempelvis styrelsens arbete, effektivitet samt sammansättning.37 Styrelserna i de 

svenska bolagen har varit föremål för en mängd regleringar de senaste åren. Enligt 

tidigare forskning torde således dessa regleringar bland annat få inverkningar på 

styrelsearbetet samt styrelsesammansättningarna. Men hur har dessa regleringar 

kommit att påverka styrelsenätverket i Sverige?  

 

Enligt Jonnergård och Larsson är Svensk kod för bolagsstyrning att se som ett led 

i att minska kontrollägarnas makt i de svenska börsnoterade bolagen.38 

Bolagsstyrningskoden ämnade att ”/…/skapa en väl avvägd maktbalans mellan 

ägare, styrelse och verkställande ledning /.../”39. Svensk kod för bolagsstyrning 

utgör i detta fall ett tydligt exempel på en reglering som torde komma att påverka 

styrelsenätverket. Det svenska ägandet har traditionellt sett präglats av ägarsfärer, 

såsom Wallenbergsfären och Handelsbankssfären, och flertalet av de svenska 

stora bolagen har en eller en grupp starka ägare40. Som tidigare nämnts menar 

Collin och Bohman att det i en ägarsfärs bolag finns tendenser till att samma 

styrelseledamöter förekommer i flera av ägarsfärens bolags styrelser, och på så 

sätt bildas en övre elitgrupp av styrelseledamöter.41 Då Svensk kod för 

bolagsstyrning leder till ett mindre maktinflytande för kontrollägaren, påverkar 

denna reglering därmed även styrelsenätverket i Sverige. Innan införandet av den 

svenska bolagsstyrningskoden tenderade kontrollägaren samt styrelseordförande, i 

samråd med andra befintliga styrelseledamöter, att vara ansvariga för att ta fram 

förslag till omval och nyval av styrelseledamöter42. Både Useem och Terjesen et 

al menar att invalet av styrelseledamöter tenderade att ske på grundval av de 

befintliga styrelseledamöternas nätverk och personliga kontakter.43 Det går 

således att konstatera att utformningen av styrelsenätverken hade en stor inverkan 

vid valet av nya styrelseledamöter, innan införande av regleringar. Införandet av 

Svensk kod för bolagsstyrning kom dock att leda till omfattande stadganden vad 

gäller valprocessen samt sammansättningen av styrelserna44. 

Bolagsstyrningskoden har därmed medfört att invalsprocessen till styrelserna har 
                                                 
37 Gay (2001) ; Ruigrok et al (2006) ; Werder et al (2005) 
38 Jonnergård & Larsson (2007) 
39 SOU 2004:46 sid. 9 
40 Carlsson (2007) ; Collin (1997)   
41 Bohman (2010) ; Collin (1997)  
42 Svernlöv (2008)  
43 Terjesen et al (2009) ; Useem (1984) 
44 SOU 2004:130 ; Svensk kod för bolagsstyrning (2008)  
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blivit mer formell, vilket försvårar att invalet av styrelseledamöter sker på 

grundval av de befintliga styrelseledamöternas nätverk och personliga kontakter. I 

och med detta torde Svensk kod för bolagsstyrning inte bara kommit att påverka 

styrelsesammansättningen och styrelsearbetet i Sverige, utan även 

styrelsenätverket. 

 

För att få en indikation på om införandet och implementeringen av Svensk kod för 

bolagsstyrning haft någon inverkan på styrelsenätverket i Sverige, kan en 

reflektion över förändringarna i antalet svenska styrelseproffs göras. 

Styrelseproffs utgörs av styrelseledamöter som innehar fem eller fler 

styrelseuppdrag under samma period45. Utvecklandet av Svensk kod för 

bolagsstyrning skedde under år 2003 och år 2004.46 År 2009 omfattade Svensk 

kod för bolagsstyrning samtliga börsnoterade bolag på svensk reglerad marknad, 

sedan knappt ett år tillbaka.47 År 1999 fanns det 39 styrelseproffs i de svenska 

börsnoterade bolagen.48 Under detta år hade Svensk kod för bolagsstyrning ingen 

inverkan på hur bolagens styrelser sattes samman. År 2009 fanns det enbart 21 

styrelseproffs i de svenska börsnoterade bolagen49. Antal styrelseproffs har 

således nästan halverats under den period som Svensk kod för bolagsstyrning 

utvecklades och implementerades i Sverige. Detta tyder på att styrelseledamöter 

med multipla styrelseuppdrag var mindre vanligt år 2009 än år 1999, vilket 

indikerar på en förändring av styrelsenätverket i Sverige. Då det starka 

styrelsenätverket i Sverige påverkar hur styrelserna sätts samman, och då 

styrelserna utgör ett viktigt övervakningsorgan i bolagsstyrningen, är 

styrelsenätverket och dess förändringar genom åren ett viktigt fenomen att 

studera. Ovanstående data ger en indikation på att regleringar kan påverka 

styrelsenätverket i Sverige, detta då nästan en halvering av antalet styrelseproffs 

skett under tiden då en av de mest omfattande regleringarna av styrelser i Sverige 

varit aktuell. Utifrån ovanstående data går det dock inte att göra en djupare analys 

av styrelsenätverket och dess förändringar genom åren. Denna studie ämnar därför 

bidra med en djupare analys av hur det svenska styrelsenätverket förändrats, samt 

                                                 
45 Fristedt & Sundqvist (2009a) ; Sundin & Sundqvist (1999a) 
46 SOU 2004:46 
47 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
48 Sundin & Sundqvist (1999a)  
49 Fristedt & Sundqvist (2009a)  
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göra det troligt att regleringar påverkar styrelsenätverket i Sverige och i så fall 

även hur.   

1.4 Syfte1.4 Syfte1.4 Syfte1.4 Syfte    

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, det svenska 

styrelsenätverket förändras efter utvecklandet och implementeringen av en 

reglering. Vår ambition är att ge förklaringar till varför eventuella förändringar 

sker. 

1.5 Avgränsning1.5 Avgränsning1.5 Avgränsning1.5 Avgränsning    

I studien tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning som ett exempel på en reglering 

inom Corporate Governance- området. Andra regleringar som kan ha påverkat det 

svenska styrelsenätverket har således exkluderats ur studien. Avgränsningen till 

Svensk kod för bolagsstyrning har gjorts på grundval av flera olika faktorer. Dels 

påvisar tidigare forskning att bolagsstyrningskoder påverkar hur styrelser arbetar 

och sätts samman50. Vidare är Svensk kod för bolagsstyrning en nytillkommen 

reglering i den svenska kontexten.51 Det innebär att den svenska 

bolagsstyrningskoden och dess eventuella konsekvenser på styrelsenätverket utgör 

ett aktuellt och intressant fenomen att studera. Svensk kod för bolagsstyrning 

utgör även en av de mer detaljerade och omfattande regleringar som skett inom 

svensk bolagsstyrning, där framförallt styrelsen är satt i fokus för regleringen52. 

 

 

                                                 
50 Gregory & Simmelkjaer (2002) ; Ruigrok et al (2006) 
51 Jonnergård & Larsson (2007); Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
52 Jonnergård & Larsson (2007); SOU 2004:46 
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2. 2. 2. 2. Styrelsenätverk, reglering och Styrelsenätverk, reglering och Styrelsenätverk, reglering och Styrelsenätverk, reglering och förändringförändringförändringförändring    

etta kapitel presenterar först en genomgång av sociala nätverk och varför 

dessa förekommer. Detta åtföljs av vad en social nätverksanalys är och 

vilka faktorer som kan påverka styrelsenätverket. Vidare presenteras 

styrelseregleringar som förekommer i den svenska kontexten, där särskilt stor vikt 

läggs vid stadgandena i Svensk kod för bolagsstyrning. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens proposition.  

2.1 Sociala nätverk2.1 Sociala nätverk2.1 Sociala nätverk2.1 Sociala nätverk    

Ett socialt nätverk klassificeras som ett nätverk bestående av mänskliga 

relationer.53 I nätverket ses alla aktörer som noder och deras relationer till 

varandra åskådliggörs genom så kallade kopplingar.54 Aktörerna symboliserar 

individer som är delaktiga i nätverket och kopplingarna kan representera vänskap, 

geografisk närhet eller professionella relationer.55 Det sociala nätverket synliggör 

därmed en grupp aktörers sociala struktur.56 Varje uppsättning av relationer 

mellan aktörer som bildar ett nätverk, kallas för ett sammanhängande nätverk.57  

2222.1.1 Varför förekommer sociala nätverk i styrelser?.1.1 Varför förekommer sociala nätverk i styrelser?.1.1 Varför förekommer sociala nätverk i styrelser?.1.1 Varför förekommer sociala nätverk i styrelser?    

Det centrala i ett socialt nätverk är relationerna mellan olika individer. Individer 

inleder sociala relationer med varandra för att dessa tror sig ha en framtida nytta 

av relationen med varandra. Genom relationerna kan individerna producera mer 

än vad de hade gjort om de hade arbetat helt på egen hand. Genom deras 

gemensamma arbete kan de båda parterna således erhålla en ökad nytta. Ett 

samarbete där båda parter erhåller ökad nytta, leder till fortsatta och 

återupprepande samarbeten. Genom relationerna kan de även knyta till sig 

resurser i form av andra individers förbindelser och kunskaper. Vidare kan de, 

genom dessa relationer, öka sin nytta genom att få tillgång till andra individers 

                                                 
53 Collingsworth et al (2009)  
54 Granovetter (1976)  
55 Newman (2003b)  
56 Granovetter (1976)  
57 Wasserman & Faust (1994)  

D 
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resurser. Huvudanledningen till att nätverk skapas är således att skapa nytta 

utifrån att sammanfoga resurser.58 

 

Genom ett styrelsenätverk, bestående av sammankopplingar mellan bolag, kan 

således bolagens resurser sammanfogas. Både Granovetter samt Mintz och 

Schwartz belyser att kommunikationen mellan bolagen underlättas vid 

förekomsten av sammankopplade styrelser59. Sammankopplingarna mellan 

styrelserna, och således även bolagen, utgörs av de styrelseledamöter som har 

uppdrag i två eller fler styrelser. Det är alltså de styrelseledamöter som innehar 

multipla styrelseuppdrag som utgör sammankopplingarna mellan styrelserna.60 

Informationsflödet i nätverket sker genom dessa styrelseledamöter.61 Tidigare 

forskning inom styrelsenätverk påvisar att så kallade interlocks, det vill säga 

sammankopplingar genom att en styrelseledamot innehar multipla 

styrelseuppdrag, är en relativt enkel och användbar metod för att urskilja huruvida 

det förekommer nätverk mellan bolag. Detta då informationen kring detta är 

lättillgänglig. Viss forskning hävdar att sammankopplingarna mellan styrelserna 

har en direkt inverkan på bolagens handlingar. Annan forskning hävdar att 

sammankopplade styrelser är att se som en social relation mellan bolagen, vilket 

innebär att det är förekomsten av en koppling mellan bolagen som är av vikt.62  

 

En ytterligare effekt av förekomsten av ett socialt nätverk är att det kan fungera 

som en mekanism för att styra människors beteende. Det innebär således att ägar- 

och styrelsenätverket i Sverige utgör starka mekanismer för att styra de 

börsnoterade bolagens agerande.63 Vidare belyser Sinani et al att styrelsenätverket 

även utgör en viktig styrmekanism för bolagen, då de genom närverken kan styra 

de enskilda styrelseledamöterna. Detta genom att då en styrelseledamot missköter 

sig, får denne inte fortsatt förtroende inom bolaget och informationen i nätverket 

sprider sig fort. Det innebär vidare att individen erhåller ett rykte som kan leda till 

att denne får svårigheter att erhålla nya uppdrag i en andra styrelser, som ingår i 

                                                 
58 Granovetter (1985) ; Gulati (1999)  
59 Granovetter (1985) ; Mintz och Schwartz (1981) 
60 Ibid 
61 Davis (1991) 
62 Mizruchi (1996) 
63 Sinani et al (2008) ; Stafsudd (2009)  
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styrelsenätverket.64 Styrelsenätverket kan även innebära fördelar för den enskilde 

styrelseledamoten, detta då denne kan erhålla en maktposition över andra 

individer inom nätverket. Westphal och Zajac belyser vidare att befintliga 

styrelseledamöter ofta tenderar att välja in nya styrelseledamöter, som kan stärka 

deras egna positioner i nätverket.65  

2.1.2 Social nätverksanalys2.1.2 Social nätverksanalys2.1.2 Social nätverksanalys2.1.2 Social nätverksanalys    

En social nätverksanalys ämnar studera och analysera sociala interaktionerna 

mellan två eller flera individer.66 Nätverksanalyser är något som under de senaste 

decennierna har väckt stort intresse hos forskare.67 Wasserman och Faust belyser 

att det är av stort intresse att studera relationerna mellan olika enheter, särskilt vad 

gäller dess mönster och inverkan på varandra. Utvecklingen av nätverksanalyser 

har genererat svar på frågor, främst rörande det sociala beteendet, som tidigare 

inte var möjligt. Som utgångspunkt och grund i den sociala nätverksteorin ligger 

ett antagande om att relationer är av stor vikt för samarbete mellan aktörerna. Det 

är genom relationerna som information färdas och skapar ett informationsutbyte 

mellan aktörerna. Därför skall aktörerna och dess handlingar inte ses som 

oberoende från varandra, utan istället ses som ömsesidigt beroende.68 

 

För att påvisa hur effektivt nätverkets aktörer utnyttjar möjliga sammankopplingar 

till andra aktörer, har tidigare genomförda sociala nätverksanalyser tillämpat 

variabeln densitet.69 Kogut och Walker menar att det är vanligt förekommande att 

densiteten för ett socialt nätverk indikerar på att få aktörer är direkt 

sammankopplade till varandra, det vill säga att densiteten är låg.70 Tidig forskning 

inom sociala nätverk tillämpade variabeln densitet, och fann därför inga starka 

nätverk.71 Trots den låga densiteten som påvisas i sociala nätverk, hävdar Kogut 

och Walker att detta inte innebär en avsaknad av ett starkt nätverk. Detta då det i 

ett socialt nätverk är vanligt förekommande med olika grupper, så kallade kluster, 

som är sammanlänkade till varandra igenom ett fåtal aktörer från varje kluster. 

                                                 
64 Sinani et al (2008) 
65 Westphal & Zajac (1996)  
66 Collingsworth et al (2009)  
67 Collingsworth et al (2009) ; Wasserman & Faust (1994) 
68 Wasserman & Faust (1994)  
69 Sinani et al (2008) ; Wasserman & Faust (1994) 
70 Kogut & Walker (2001)  
71 Kogut & Walker (2001) ; Useem (1984)  
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Detta innebär att relativt få av de möjliga kopplingarna i nätverket utnyttjas, vilket 

leder till att den låga densiteten i ett socialt nätverk.72 För att densiteten skall 

kunna utgöra ett lämpligt mått på nätverkets sammankopplingar menar Newman 

att variabeln bör sättas i relation till nätverkets klusterkoefficient. 

Klusterkoefficienten påvisar en aktörs andelsmässiga sammankopplingar med 

andra aktörer i samma kluster.73 Enligt Watts och Strogatz tenderar merparten av 

de sociala nätverken ha en hög klusterkoefficient, vilket tyder på att det 

exempelvis är vanligt att två sammankopplade aktörer har en gemensam koppling 

till en annan aktör i ett socialt nätverk.74 

2.1.32.1.32.1.32.1.3    Vad påverkar deVad påverkar deVad påverkar deVad påverkar detttt    sociala sociala sociala sociala styrelsestyrelsestyrelsestyrelsenätverketnätverketnätverketnätverket????    

Tidigare forskning har påvisat att det finns flera faktorer som påverkar hur 

styrelser sätts samman och därmed även hur styrelsenätverket utformas. Dessa 

faktorer är bolagens ägarstruktur, tillvägagångssätt vid val av styrelseledamöter, 

den internationella affärsutvecklingen, jämställdhetsdebatten samt regleringar om 

styrelsesammansättning.75  

 

Bohman belyser att ägarstrukturer är viktiga att ta hänsyn till vid studerande av 

styrelsenätverk. Detta då det finns en stark korrelation mellan ägande av bolag 

och styrelsenätverk.76 Högfeldt belyser att den svenska aktiemarknaden 

traditionella sett präglats av bolag vars ägande är koncentrerat till ett antal starka 

ägarsfärer, exempelvis Wallenbergsfären och Handelsbanksgruppen.77 Vidare 

kännetecknas de svenska börsnoterade bolagen av att även ha starka 

kontrollägare.78I Sverige står det föreskrivet i Aktiebolagslagen (2005:551) att 

styrelseledamöterna skall väljas på bolagsstämman.79 Det är således ägarna som 

beslutar om styrelsens sammansättning. Både Collin och Bohman belyser att en 

styrelseledamot med styrelseuppdrag i en ägarsfärs bolag tenderar att ha flera 

                                                 
72 Kogut & Walker (2001)  
73 Newman (2003a)  
74 Watts & Storgatz (1998)  
75 Bohman (2010) ; Collin (1997) ; Farrell & Hersch (2005) ; Hillman et al (2002) ; Ruigrok et al 
(2006) ; Terjesen et al (2009);  Useem (1984) ; Walt & Ingley (2003) 
76 Bohman (2010)  
77 Högfeldt (2005)  
78 Bohman (2010) ; Carlsson (2007)  
79 Aktiebolagslagen (2005:551) 8:8 
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styrelseuppdrag inom samma ägarsfärs bolag80. Bolagens ägarstruktur påverkar 

således utformningen av styrelsenätverket i Sverige, då det är ägarna som beslutar 

om styrelsens sammansättning. Ett mer koncentrerat ägande torde således leda till 

en ökad förekomst av styrelseledamöter med multipla styrelseuppdrag, vilket 

skulle innebära ett tätare styrelsenätverk.   

 

Useem belyser att val av styrelseledamöter ofta görs på grundval av nätverk 

mellan vänner och personliga kontakter. Vidare belyser författaren att valet av 

styrelseledamöter mycket väl kan grunda sig på ett affärsförhållande, men då 

sällan bolag emellan. Istället hävdar Useem att valet ofta kan ske på grundval av 

att en befintlig styrelseledamot och en potentiell styrelseledamot tidigare har haft 

styrelseuppdrag i samma bolag. Enligt dessa resonemang grundas således valet av 

styrelseledamöter ofta på tidigare personliga affärsförhållanden.81 Enligt Terjesen 

et al underlättas val av styrelseledamöter genom att befintliga styrelseledamöter 

föreslår potentiella ledamöter. De befintliga styrelseledamöterna tenderar att 

rekommendera potentiella ledamöter, som liknar dem själva och delar deras 

värderingar.82 Bohman menar vidare att valet av styrelseledamöter tenderar att ske 

genom att potentiella styrelseledamöter ingår i samma nätverk som befintliga 

styrelseledamöter.83 Då personliga preferenser påverkar styrelsesammansättningen 

påverkas styrelsenätverket av vilka som är delaktiga i nomineringsprocessen till 

styrelserna. Val av styrelseledamöter, som utgår från de befintliga 

styrelseledamöternas personliga preferenser och nätverk, torde leda till ett tätare 

styrelsenätverk. 

 

Sedan 1990 har internationella aktörer fått ökat inflytande på den svenska 

kapitalmarknaden.84 De europeiska bolagen påverkas i allt högre grad av den 

internationella affärsutvecklingen. Sverige är ett land som sedan länge har 

präglats av internationalisering och har många multinationella bolag.85 Enligt 

Ruigrok et al leder en ökad internationalisering till ett ökat utländskt ägande, 

vilket i sin tur leder till att bolagen tillsätter utländska styrelseledamöter för att 
                                                 
80 Bohman (2010) ; Collin (1997)  
81 Useem (1984). 
82Terjesen et al (2009)  
83 Bohman (2010)  
84 Stafsudd (2009)  
85 Heijltjes et al (2003)  
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möta ägarnas krav.86 Enligt Heijltjes et al har antalet utländska styrelseledamöter 

ökat stadigt i Sverige under 1990- talet.87 Den ökade internationaliseringen 

påverkar således sammansättningen av styrelserna, och därmed även 

styrelsenätverket. Då utländska styrelseledamöter tillsätts minskar tätheten i 

styrelsenätverket. Detta då det kan göras sannolikt att en nytillsatt utländsk 

styrelseledamot inte har flera tidigare styrelseuppdrag i Sverige, och har således 

inga tidigare kopplingar till andra ledamöter genom uppdrag i andra styrelser. 

 

En undersökning genomförd i de nordiska länderna påvisar att styrelserna tenderar 

att vara mansdominerande i de börsnoterade bolagen.88 Walt och Ingley menar att 

det finns en konservativ attityd till kvinnor, vilket gör att det kan uppkomma 

barriärer för kvinnor vid inval till styrelser.89 Adams och Ferreira belyser att det 

sociala nätverk, som finns mellan styrelseledamöter med multipla uppdrag, till 

största del består av män. Det sociala nätverket utgör därför en barriär för kvinnor 

vid inval till styrelser.90 Då en kvinna innehar en position som styrelseledamot är 

det således större sannolikhet att denna blir invald i ytterligare en styrelse, detta då 

den kvinnliga styrelseledamoten blir en del i styrelsenätverket.91 Adams och 

Ferreira menar att det är sannolikt att kvinnorepresentationen i styrelserna 

kommer öka i och med ökade krav från omgivningen.92 I Sverige hotade 

regeringen år 2002 att reglera könsfördelningen i styrelserna genom lagstiftning.93 

Enligt Farrell och Hersch råder det dock en brist på kvinnliga kandidater med rätt 

styrelsekompetenser, vilket leder till att andelen kvinnor med multipla 

styrelseuppdrag är högre än andelen män med multipla styrelseuppdrag.94 

Jämställdhetsdebatten, det vill säga en jämn könsfördelning i styrelserna, torde 

leda till att fler kvinnor väljs in i styrelserna. Vidare resulterar detta i att fler 

individer kommer in i styrelsenätverket, vilket leder till en minskad täthet. Å 

andra sidan leder en ökad förekomst av kvinnliga styrelseledamöter enligt Farrell 

och Hersch till att nätverkets täthet ökar.  

                                                 
86 Ruigrok et al (2006)   
87 Heijltjes et al (2003)  
88 Nordic Gender Institute (2009)  
89 Walt & Ingley (2003)  
90 Adams & Ferreira (2009)  
91 Hillman et al (2002)  
92 Adams & Ferreira (2009)  
93 Ibid 
94 Farrell & Hersch (2005)  
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Regleringar som leder till krav på styrelsesammansättningen kan leda till att 

tätheten i styrelsenätverket minskar. Detta enligt Terjesen et als resonemang om 

att krav på styrelsesammansättning leder till att antalet styrelseledamöter i 

styrelserna ökar95. Detta då bolagen, för att tillgodose de nya kraven som ställs, 

tenderar att tillsätta nya styrelseledamöter istället för att ersätta befintliga.96 Enligt 

Walt och Ingley tenderar exempelvis krav på kvinnor i styrelsen att leda till att 

antalet styrelseledamöter i styrelserna utökas, istället för att en manlig 

styrelseledamot ersätts av en kvinnlig.97    

2.22.22.22.2    ReglReglReglRegleringar eringar eringar eringar av styrelser i svensk kontextav styrelser i svensk kontextav styrelser i svensk kontextav styrelser i svensk kontext    

Syftet med att införa en reglering är att åstadkomma en förändring på det 

reglerade området.98 Enligt Luoma och Goodstein kan regleringar inom 

bolagsstyrning leda till förändringar i bolagens interna kultur, liksom hur bolagen 

beter sig i samhället. Regleringar inom bolagsstyrning kan således komma att 

förändra hur bolagen arbetar med sin bolagsstyrning. Från samhället synpunkt 

utgör regleringar ett viktigt verktyg, för att exempelvis förändra styrelsernas 

arbete.99 Ett exempel på en sådan regleringsform är bolagsstyrningskoder. En 

bolagsstyrningskod utgår från principen ”följ eller förklara”, det vill säga bolagen 

är inte bundna att följa det som stadgas men de är skyldiga att förklara vilka 

stadganden som bolaget avviker från. Detta rapporteras i den så kallade 

bolagsstyrningsrapporten.100 Gregory och Simmelkjaer menar att bolagen 

traditionellt sett följt det som stadgas i bolagsstyrningskoderna och införandet av 

bolagsstyrningskoder har därmed kommit att påverka hur många av de europeiska 

reglerade bolagen styrs.101 Exempelvis har Werder et al kunnat urskilja att 

införandet av den tyska bolagsstyrningskoden lett till förändringar i styrelsernas 

arbete efter införandet.102 Vidare finns det forskning som påvisar att införandet av 

den brittiska bolagsstyrningskoden lett till ett effektivare styrelsearbete, på grund 

                                                 
95 Terjesen et al (2009)  
96 Ibid 
97 Walt & Ingley (2003)  
98 Jonnergård & Larsson (2007) 
99 Luoma & Goodstein (1999)  
100 Aguilera & Cuervo-Cazurro (2009)  
101 Gregory & Simmelkjaer (2002)  
102 Werder et al (2005)  
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av bolagsstyrningskodens stadgande om utskottsarbete.103 Det finns även 

forskning som påvisar att bolagsstyrningskodernas stadgande om att införa en 

valberedning, som hanterar nominering inför val av styrelseledamöter, lett till 

förändringar i styrelsesammansättningar.104 

 

I april 2004 publicerades ett första förslag till en bolagsstyrningskod i Sverige, 

efter utarbetande av den så kallade Kodgruppen. Efter betänkande från olika 

instanser, och en öppen remiss, infördes Svensk kod för bolagsstyrning från och 

med den 1 juli 2005.105 Den svenska bolagsstyrningskoden består av en 

uppsättning regler och normer, och utgör en självreglering inom det svenska 

näringslivet.106 Syftet med införandet av bolagsstyrningskoden var att förtroendet 

för näringslivet skulle stärkas, samt att det svenska näringslivet skulle bli mer 

effektivt genom en förbättrad bolagsstyrning.107 Vidare ämnade 

bolagsstyrningskoden tillförsäkra att bolagen styrs och förvaltas i aktieägarnas 

intresse.108 Svensk kod för bolagsstyrning influerades mycket av andra europeiska 

bolagsstyrningskoder vid dess utarbetande.109 

 

Den första utgåvan av Svensk kod för bolagsstyrning, som utkom år 2005, 

riktades enbart till bolag med ett börsvärde på över tre miljarder kronor.110 År 

2008 utkom en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning, som anpassats 

även till mindre börsbolag. Från och med den 1 juli 2008 omfattar således Svensk 

kod för bolagsstyrning samtliga börsnoterade bolag.111 Svensk kod för 

bolagsstyrning är en utomrättslig normgivning och regleras således inte genom 

lagstiftning.112 Istället skall bolagsstyrningskoden ses som ett komplement till den 

befintliga lagstiftningen, och innehåller mer detaljerade regleringar av 

bolagsstyrningen. Svensk kod för bolagsstyrning reglerar bland annat de svenska 

                                                 
103 Gay (2001)  
104 Ruigrok et al (2006)  
105 http://www.bolagsstyrning.se/koden/historik 
106 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
107 Skog (2005)  
108 Svernlöv (2008) 
109 Skog (2005)  
110 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
111 Svernlöv (2008)  
112 Sevenius (2007)  
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börsnoterade bolagens bolagsstämmor, styrelsearbete, företagsledning samt 

ägarroll.113  

 

Vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning gäller, precis som för andra 

bolagsstyrningskoder, principen ”följ eller förklara”. Vid de omständigheter då 

regleringarna inte lämpar sig för bolaget, kan företagsledningen välja att förklara 

varför regleringarna inte tillämpas i bolaget.114 I bolagens 

bolagsstyrningsrapporter är företagsledningen skyldig att ange vilka punkter i 

regleringarna som tillämpas och vilka de valt att förklara bort. Ytterligare skall det 

nämnas i bolagsstyrningsrapporten vilken alternativ lösning som valts, istället för 

att följa bolagsstyrningskoden till fullo.115  

2.32.32.32.3    Svensk kod för bolagsstyrnings påverkan på Svensk kod för bolagsstyrnings påverkan på Svensk kod för bolagsstyrnings påverkan på Svensk kod för bolagsstyrnings påverkan på 

styrelsenätverkestyrelsenätverkestyrelsenätverkestyrelsenätverketttt    

Utifrån regleringarna i Svensk kod för bolagsstyrning har vi identifierat fyra 

viktiga faktorer som torde ha en påverkan på styrelsenätverket i Sverige. Dessa är 

följande; 

• Tillsättande av valberedning. 

• Majoriteten oberoende styrelseledamöter i styrelserna. 

• Ökade kompetenskrav på styrelseledamöterna. 

• Strävan mot en jämn könsfördelning i styrelserna. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1    ValValValValberedningberedningberedningberedning    

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall börsnoterade bolag tillsätta en 

valberedning. Denna har till uppgift att lämna förslag till omval och nyval av 

styrelseledamöter och styrelseordförande. Detta stadgades redan i den första 

versionen av Svensk kod för bolagsstyrning, men kom att gälla alla börsnoterade 

bolag först år 2008.116 Svernlöv menar att innan införandet av 

bolagsstyrningskoden tenderade styrelseordförande, i samråd med övriga 

befintliga styrelseledamöter, och större aktieägare att vara ansvariga för att ta fram 

                                                 
113 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) ; Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 
114 Ibid 
115 Svernlöv (2008)  
116 SOU 2004:46 ; Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
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förslag till omval och nyval av styrelseledamöter.117 Vidare belyser Collin att 

styrelseledamöter i svenska bolag traditionellt sett varit knutna till bolag i en viss 

ägarsfär, vilket gjort att styrelseledamöternas nätverk är viktiga vid tillsättande av 

nya styrelseledamöter.118 

 

Svensk kod för bolagsstyrning stadgar att valberedningen skall bestå av minst tre 

ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs av bolagsstämman och antas handla i 

aktieägarnas intresse. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall merparten av 

valberedningen bestå av ledamöter som inte har styrelseuppdrag i bolaget. Vidare 

skall verkställande direktör inte vara verksam som ledamot i valberedningen. 

Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende till den ägare vars 

innehav är störst röstmässigt, och majoriteten av ledamöterna skall vara 

oberoende till företagsledningen. Då valberedningen består av fler än en ledamot 

med styrelseuppdrag i bolaget, får enbart en av dessa styrelseledamöter ha 

kopplingar till bolagets större ägare. Valberedningen skall även ha en ordförande 

och denna post får inte tillsättas av varken styrelseordförande eller 

styrelseledamot i bolaget.119   

 

 Useem belyser att val av styrelseledamöter tenderar att ske på grundval av att en 

befintlig styrelseledamot och en potentiell styrelseledamot tidigare har haft 

styrelseuppdrag i samma bolag.120 Utifrån Useems resonemang skulle det innan 

införandet av bolagsstyrningskoden således vara mer sannolikt att nominering till 

nyval av styrelseledamöter skedde på grundval av styrelseledamöternas nätverk 

och personliga kontakter. Styrelseledamöter hade således mer inflytande vid 

framtagning av förslag till nyval och omval innan Svensk kod för bolagsstyrning 

infördes. Stadgandet kring valberedning i Svensk kod för bolagsstyrning torde 

därmed ha lett till en minskning av tätheten i styrelsenätverket, från det att Svensk 

kod för bolagsstyrning aktualiserades. Kravet på valberedning borde leda till att 

tendenserna till att välja styrelseledamöter på grundval av styrelseledamöternas 

och kontrollägarens personliga preferenser minskar. Det innebär att fler aktörer, 

det vill säga fler styrelseledamöter, som inte ingår i det befintliga 

                                                 
117 Svernlöv (2008)  
118 Collin (1997)  
119 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) ; Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 
120 Useem (1984)  



- Styrelsenätverk, reglering och förändring - 

- 19 - 
 

styrelsenätverket väljs in i styrelserna. Fler styrelseledamöter kommer således in i 

styrelsenätverket, vilket leder till färre sammankopplade styrelseledamöter genom 

styrelseuppdrag i samma styrelser. Vidare innebär detta att styrelsenätverkets 

täthet torde minska.  

2.3.22.3.22.3.22.3.2    Oberoende styrelseledamöterOberoende styrelseledamöterOberoende styrelseledamöterOberoende styrelseledamöter    

Svensk kod för bolagsstyrning stadgar att en majoritet av styrelsens 

bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oberoende gentemot bolaget och 

företagsledningen. Vidare stadgar bolagsstyrningskoden att minst två av de 

oberoende styrelseledamöterna även skall vara oberoende gentemot de större 

aktieägarna. Med större aktieägare avses ägare som representerar minst 10 % av 

rösterna eller kapitalet i bolaget.121 Bolagsstyrningskoden stadgar att en 

bedömning av styrelseledamotens oberoende skall göras. Bedömningen skall 

bland annat göras utifrån styrelseledamotens eventuella affärsförbindelser med 

bolaget, släkt- och familjeförhållanden och om styrelseledamoten varit anställd i 

bolaget.122  Vidare står det föreskrivet att en styrelseledamot är att se som icke 

oberoende om denne har varit verkställande direktör i bolaget under de senaste 

fem åren.123  

 

Genom införandet av bolagsstyrningskoden, och dess stadgande om majoriteten 

oberoende styrelseledamöter, minskades möjligheten för kontrollägaren att sätta 

samman en styrelse på ett sådant sätt att den agerar i kontrollägarens intresse. 

Enligt Terjesen et als resonemang ökar antal styrelseledamöter i styrelsen vid krav 

på styrelsesammansättningen124. Den omfattande definitionen av oberoende torde 

ha lett till att styrelseledamöter som tillsatts innan bolagsstyrningskodens 

införande, inte längre är att se som oberoende. Detta leder till att styrelsenätverket 

har kommit att förändrats. Det torde vidare vara osannolikt att samtliga inval av 

nya oberoende styrelseledamöter skulle ske utifrån det befintliga 

styrelsenätverket. Det kan antas vara mer sannolikt att den omfattande 

definitionen på oberoende leder till att nya styrelseledamöter utanför det befintliga 

nätverket väljs in i styrelserna. Den omfattande definitionen av oberoende torde 

                                                 
121 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
122 OMX Nordic Exchange Stockholm (2008) ; Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 
123 Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 
124 Terjesen et al (2009)  
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vidare enligt Terjesen et als resonemang leda till att antalet styrelseledamöter i 

styrelserna utökats, istället för att ersätta befintliga styrelseledamöter. 

 

Enligt Ong et al är styrelsens medelstorlek positivt korrelerad med nätverkets 

täthet125. Dock bygger detta på en enda studie, genomförd i Singapore och utifrån 

data hämtad från år 1997. Det kan då ifrågasättas om detta resultat är överförbart 

till dagens svenska kontext. Istället torde nätverkets täthet att minska vid 

införandet av krav på majoriteten oberoende styrelseledamöter. Detta då fler 

individer utanför styrelsenätverket väljs in i styrelserna, vilket leder till att antalet 

styrelseledamöter i styrelsenätverket ökar. Vidare innebär detta att sannolikheten 

för sammankopplingar mellan styrelserna minskar då antalet individer i nätverket 

ökar.  

2.3.32.3.32.3.32.3.3    ÖkadeÖkadeÖkadeÖkade    kompetenskompetenskompetenskompetenskrav på styrelsenkrav på styrelsenkrav på styrelsenkrav på styrelsen    

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller omfattande regleringar för 

styrelsearbetet och styrelsens arbetsuppgifter. Styrelsen ämnar svara mot bolagets 

specifika behov, och utefter dessa behov besluta om vilka styrelseledamöter som 

skall tillsättas i bolaget.126 I den svenska bolagsstyrningskoden stadgas att 

styrelsen exempelvis har till uppgift att fastställa bolagets verksamhetsmål och 

strategi, säkerställa system för kontroll och uppföljning av bolagets verksamhet. 

Vidare skall den enskilda styrelseledamoten handla i bolagets och ägarnas 

intresse. För att styrelseledamoten effektivt skall kunna utföra sitt uppdrag krävs 

det att denne tillförskaffar sig den erforderliga kunskapen. Svensk kod för 

bolagsstyrning stadgar även att bolagens styrelseledamöter skall inneha lämpliga 

kompetenser och erfarenheter med hänsyn till bolagens verksamhet.127 Enligt 

Sevenius ämnar Svensk kod för bolagsstyrning att skapa en tydlig 

ansvarsfördelning i styrelsen, exempelvis genom utskott.128 Svensk kod för 

bolagsstyrning ställer krav på att styrelsen skall inrätta två utskott; ett 

ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Ersättningsutskottets uppgifter är att 

utarbeta riktlinjer för företagsledningens anställningsvillkor och ersättningar. 

Revisionsutskottets uppgifter är främst att övervaka bolagets finansiella ställning, 

                                                 
125 Ong et al (2003)  
126 Sevenius (2007)  
127 SOU 2004:46 ; Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
128 Sevenius (2007)  
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revisionsfunktion och interna kontroll.129 Vid utvecklandet av den svenska 

bolagsstyrningskoden ansåg Kodgruppen att bolagens valberedning själva skall 

ansvara för att ta fram representanter med lämplig kompetens för att ingå i 

revisionsutskottet.130 

 

Ovanstående stadgande om styrelsens arbetsuppgifter och utskottsarbete torde 

innebära att det ställs högre krav på styrelseledamöternas kompetens och 

erfarenhet, då dessa skall vara lämpliga med hänsyn till bolagets verksamhet. De 

ökade kompetenskraven på styrelseledamöterna torde ha medfört att nya 

styrelseledamöter, utanför det befintliga styrelsenätverket, har valts in i 

styrelserna. Detta då kraven torde lett till behov av styrelseledamöter med annan 

kompetens, än de redan invalda styrelseledamöternas. Enligt detta resonemang har 

således antalet styrelseledamöter i styrelsenätverkets population ökat. Detta leder 

till färre sammankopplingar mellan styrelseledamöterna i nätverket, det vill säga 

en minskad täthet i styrelsenätverket, då det är mindre sannolikt att de nytillsatta 

styrelseledamöterna innehar styrelseuppdrag i flera styrelser.     

2.2.2.2.3.43.43.43.4    Jämn könsfördelning i styrelsernaJämn könsfördelning i styrelsernaJämn könsfördelning i styrelsernaJämn könsfördelning i styrelserna    

I Sverige har könskvotering diskuterats under en längre tid, och möjligheten till 

att kvotera kvinnor till styrelser har belysts.131 Svensk kod för bolagsstyrning 

stadgar, från och med år 2005, att det vid styrelsesammansättningen skall 

eftersträvas en jämn könsfördelning.132 Walt och Ingley menar att då det ställs det 

ställs krav på kvinnor i styrelsen, tenderar det leda till att antalet styrelseposter i 

styrelsen utökas, istället för att befintliga styrelseledamöter ersätts.133 Enligt detta 

resonemang leder således den svenska bolagsstyrningskodens stadgande, om att 

eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen, till att fler individer kommer att 

innefattas i styrelserna. Adams och Ferreira menar att de sociala nätverk som 

finns mellan styrelseledamöter, genom att de innehar multipla styrelseuppdrag, till 

största delen består av män134. Det kan därmed göras sannolikt att fler kvinnliga 

styrelseledamöter behöver komma in i det befintliga styrelsenätverket, för att 

                                                 
129 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
130 Svernlöv (2008)  
131 Ibid 
132 SOU 2004:46 ; Svensk kod för bolagsstyrning (2008) ; Svensk kod för bolagsstyrning (2010)  
133 Walt & Ingley (2003)  
134 Adams & Ferreira (2009) 
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bolagen skall kunna efterfölja bolagsstyrningskodens stadgande angående jämn 

könsfördelning i styrelsen. Vidare innebär det att fler individer kommer att 

innefattas i styrelsenätverkets totala population. Då nya individer kommer in i 

styrelsenätverket leder det till att det finns fler individer med färre 

sammankopplingar till varandra, det vill säga en minskad täthet i 

styrelsenätverket.  

 

Å andra sidan finns det forskning som belyser att krav på kvinnor i styrelsen inte 

kommer att leda till en ökning av antalet kvinnor med styrelseuppdrag. Farell och 

Hersch menar att bristen på kvinnliga kandidater leder till att ett få antal kvinnor 

kommer att inneha multipla styrelseuppdrag135. Hillman et al menar att då en 

kvinna erhållit en position i styrelsenätverket, genom en styrelsepost, är det större 

sannolikhet att denna kommer att erhålla ytterligare en styrelsepost.136 Enligt 

dessa resonemang torde därmed Svensk kod för bolagsstyrnings stadgande, om att 

eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna, inte leda till att nätverkets täthet 

minskar i nämndvärd utsträckning. Istället torde styrelsenätverket bli tätare, då 

fler styrelseledamöter innehar multipla styrelseuppdrag.   

 

Det går således att konstatera att bolagsstyrningskodens stadgande, kring att 

eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna, kan leda till både ett tätare och 

mindre tätare styrelsenätverk. Utifrån ovanstående resonemang går det således 

inte att avgöra vilken påverkan bolagsstyrningskodens stadgande, om jämn 

könsfördelning, kan få på styrelsenätverkets täthet.  Leder regleringen till att de 

befintliga kvinnorna i styrelsenätverket erhåller fler styrelseuppdrag, kommer 

detta att innebär att styrelsenätverkets täthet ökar. Leder regleringen däremot till 

att fler kvinnor träder in i det befintliga styrelsenätverket, kommer detta att 

resultera i en minskad täthet i styrelsenätverket.  

2.3.52.3.52.3.52.3.5    Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ––––    minskad täthet i minskad täthet i minskad täthet i minskad täthet i 

styrelsenätverket?styrelsenätverket?styrelsenätverket?styrelsenätverket?    

Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har medfört omfattande regleringar 

av bolagens styrelser, såsom krav på valberedning och oberoende 
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styrelseledamöter. Vidare har införandet av bolagsstyrningskoden inneburit att 

högre krav ställs på styrelseledamöterna, då det finns regleringar om styrelsens 

ansvar och uppgifter. Alla dessa tre faktorer påverkar val av styrelseledamöter och 

hur styrelser sätts samman. En annan faktor i bolagsstyrningskoden som påverkar 

sammansättningen av styrelseledamöter är kravet på att en jämn könsfördelning 

skall eftersträvas.  

 

Tre av de påverkande faktorerna i Svensk kod för bolagsstyrning torde leda till 

mindre täthet i styrelsenätverket i Sverige. Dessa faktorer utgörs av krav på 

valberedning, majoriteten oberoende styrelseledamöter i styrelserna samt högre 

kompetenskrav på styrelseledamöterna. Den fjärde påverkande faktorn, strävan 

efter en jämn könsfördelning i styrelserna, kan enligt tidigare forsknings 

resonemang leda till både en ökat eller minskad täthet i styrelsenätverket. Det 

sammantagna intrycket av de påverkande faktorerna påvisar således att tätheten i 

det svenska styrelsenätverket har minskat sedan införandet av Svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

Proposition: Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har lett till att tätheten i 

det svenska styrelsenätverket har minskat. 
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3. 3. 3. 3. Social nätverksanalys av styrelserSocial nätverksanalys av styrelserSocial nätverksanalys av styrelserSocial nätverksanalys av styrelser    

etta kapitel presenterar den metod, social nätverksanalys, som legat till 

grund för studiens genomförande. Detta åtföljs av studiens urval av bolag 

och ledamöter samt hur insamling av data gått tillväga. Slutligen presenteras 

studiens variabler samt den analysmodell som legat till grund för analysen av 

variablerna.  

3.1 3.1 3.1 3.1 Att studera Att studera Att studera Att studera styrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverket    

Avsikten med denna studie är att undersöka huruvida det skett en förändring av 

tätheten i det svenska styrelsenätverket, i och med införandet av en reglering. För 

att kunna genomföra detta ämnar studien identifiera de bolag och 

styrelseledamöter som ingår i styrelsenätverket, och framförallt de som kan tänkas 

ingå i det största sammanhängande nätverket. Vidare skall studien samla 

information kring hur de olika bolagen och styrelseledamöterna är 

sammankopplade. Detta görs genom en social nätverksanalys. För att nätverkets 

täthet skall kunna mätas tillämpar studien variabler, som uttrycker tätheten i 

nätverket. Slutligen skall eventuella förändringar i tätheten kunna analyseras och 

kopplas till studiens proposition.  

3.2 Studiens 3.2 Studiens 3.2 Studiens 3.2 Studiens bolag och lebolag och lebolag och lebolag och ledamöterdamöterdamöterdamöter    

Studien fokuserar på nätverk mellan styrelseledamöter i bolag som är noterade på 

reglerad marknad i Sverige, då det är dessa bolag som är mest omsatta. Vidare 

karaktäriseras dessa bolag av separation mellan ägande och kontroll, vilket 

innebär att styrelsen har en viktig funktion att fylla i dessa bolag. Urvalet 

begränsas till bolag vars säte är i Sverige, då studien ämnar undersöka 

styrelsenätverket i Sverige. Då urvalet grundar sig på styrelseledamöter i samtliga 

börsnoterade bolag med säte i Sverige bygger studien på en totalundersökning, vid 

tre olika årtal.  

 

För att kunna avgöra huruvida styrelsenätverket i de svenska börsnoterade 

bolagen har förändrats under de senaste tio åren, utgår studien från tre mätpunkter. 

D 
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Data har samlats in, om de noterade bolagen samt dess styrelseledamöter och 

verkställande direktörer, för dessa tre år. Då studien ämnar studera hur införandet 

av Svensk kod för bolagsstyrning har påverkat det svenska styrelsenätverket är 

studiens första mätpunkt år 1999. Svensk kod för bolagsstyrning infördes år 2005 

och utvecklades fram år 2003 och 2004137. År 1999 påverkades således inte 

styrelsenätverket av bolagsstyrningskodens utarbetande. Svensk kod för 

bolagsstyrning från 2008, skall från och med 2009 tillämpas för hela 

räkenskapsåret av samtliga bolag som är noterade på en svensk reglerad 

marknad138. Därav är studiens sista mätpunkt år 2009, då styrelsenätverket torde 

ha kommit att påverkas av Svensk kod för bolagsstyrnings införande. År 2004 

tillämpas i studien för att avgöra under vilken femårsperiod som eventuella 

förändringar i styrelsenätverket har skett. Det var under år 2003 och år 2004 som 

utvecklandet av bolagsstyrningskoden ägde rum139. Utvecklandet av 

bolagsstyrningskoden kan ha påverkat bolagen, och gjort att de börjat anpassa sig 

till regleringarna redan innan införandet. Detta skulle i sin tur kunna ha påverkat 

det svenska styrelsenätverket. Med år 2004 som mätpunkt kan det avgöras 

huruvida införandet av Svensk kod för bolagsstyrning lett till förändringar, eller 

om förändringarna i nätverket uppkommit tidigare. 

 

Datainsamlingen för år 1999 omfattar bolag noterade på 

Stockholmsbörsinformation, det vill säga nuvarande NGM, samt Stockholms 

Fondbörs. För år 2004 utgörs datainsamlingen av bolag noterade på Stockholms 

Fondbörs samt NGM Equity. Vid den sista mätpunkten, år 2009, inkluderas data 

från bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. För varje 

mätpunkt har data samlats in för de bolag som varit noterade vid mätpunkten. 

Studiens syfte är inte att följa varje enskilt bolags utveckling utan studien ämnar 

följa utvecklingen av styrelsenätverket på börsen, och därmed generera 

ögonblicksbilder av hur styrelsenätverket såg ut vid de tre mätpunkterna.  

 

Studien exkluderar de styrelseledamöter som är arbetstagarrepresentanter. 

Bohman menar att arbetstagarrepresentanter inte tillhör den krets av 

                                                 
137 SOU 2004:46 
138 Svensk kod för bolagsstyrning (2008) 
139 SOU 2004:46 
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styrelseledamöter som fattar beslut och besitter makten i bolagen140. 

Arbetstagarrepresentanternas primära intresse i styrelsearbetet är att ta del av 

beslut som påverkar de anställda.141 Enligt Lag (1987:1245) om 

styrelserepresentation för de privatanställda syftar arbetstagarrepresentanter till att 

anställda skall få insyn och inflytande i bolagets verksamhet142. Studien 

exkluderar således arbetstagarrepresentanter, dels då dessa är anställda av bolaget 

och dels då dessa tenderar att enbart inneha ett styrelseuppdrag. Det innebär 

således att arbetstagarrepresentanterna inte omfattas av det styrelsenätverk som 

studeras.  Även suppleanter exkluderas, då studien ämnar studera de ordinarie 

styrelseledamöterna. Suppleanter är inte att se som ordinarie styrelseledamöter, 

utan utgör en reserv som är med och fattar beslut i styrelsen endast i 

undantagsfall143.  

 

Studien inkluderar samtliga verkställande direktörer. De verkställande 

direktörerna är många gånger även externa styrelseledamöter i andra bolag.144 

Useem menar att det i många bolag ses som positivt att den verkställande 

direktören har styrelseuppdrag i andra bolag.145 Detta innebär att det torde finns 

fall då en verkställande direktör väljs in i andra bolags styrelser på grundval av 

dess position som verkställande direktör i ett annat bolag. Vidare menar Bohman 

att verkställande direktörer i svenska bolag ofta utgör en del av beslutskedjan, 

oavsett om de är bolagsstämmovalda styrelseledamöter eller ej146. Verkställande 

direktörer har enligt Aktiebolagslagen (2005:551) rätt att delta på styrelsemötena 

och kan således anses ingå i styrelsen i alla bolag, även om de inte är 

bolagsstämmovalda styrelseledamöter.147 Även om de verkställande direktörerna i 

bolagen inte är registrerade styrelseledamöter inkluderas de därmed ändå i 

studien. 

                                                 
140 Bohman (2010) 
141 Kärreman (1999) 
142 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 1§ 
143 Bohman (2010) 
144 Fama & Jensen (1983) 
145 Useem (1984) 
146 Bohman (2010) 
147 Aktiebolagslagen (2005:551) 8:19 
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3333.3.3.3.3    InfoInfoInfoInformationsinsamling om styrelsenätverketrmationsinsamling om styrelsenätverketrmationsinsamling om styrelsenätverketrmationsinsamling om styrelsenätverket    

Studiens empiriska material utgörs primärt av data från företagen SIS Ägarservice 

AB och DN Ägarservice AB, som varje år ger ut skrifterna ”Styrelser och 

revisorer i Sveriges Börsföretag”148 samt ”Ägarna och Makten i Sveriges 

Börsföretag”149. I dessa skrifter finns data kring styrelsernas sammansättning, 

ägandet av bolagen samt övrig information kring bolagen. Data för resterande 

variabler härstammar från Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrnings 

årsrapporter150. Det empiriska materialet i studien är att se som sekundärdata. 

Detta leder till att studien har en hög replikerbarhet, då den bygger på data som är 

tillgänglig för allmänheten. Det möjliggör att en likadan studie kan genomföras 

vid andra tidpunkter i framtiden. Då urvalet grundar sig på styrelseledamöter i 

samtliga börsnoterade bolag i Sverige, vid varje mätpunkt, bygger studien på en 

totalundersökning. Detta medför att slutsatserna som genereras är generella 

uttalanden om styrelsenätverket vid respektive mätpunkt. 

3.3.3.3.4444    Studiens Studiens Studiens Studiens olika variablerolika variablerolika variablerolika variabler    

I studien studeras två sidor av det svenska styrelsenätverket. Å ena sidan studeras 

nätverket där en koppling är att se som en relation mellan två styrelseledamöter, 

då de innehar styrelseuppdrag i samma styrelse. Detta nätverk klassificeras som 

styrelseledamöternas nätverk, och i detta nätverk är styrelseledamöterna att se 

som noder och bolagens styrelser att se som kopplingar. Å andra sidan studeras 

nätverket med bolag som binds samman genom styrelseledamöter med uppdrag i 

flera styrelser. Detta nätverk klassificeras såsom bolagens nätverk genom 

styrelserna, och i detta nätverk är bolagens styrelser att se som noder och 

styrelseledamöterna att se som kopplingar mellan bolagens styrelser.  

3.4.1 Beroende 3.4.1 Beroende 3.4.1 Beroende 3.4.1 Beroende nätverksvariablernätverksvariablernätverksvariablernätverksvariabler        

Studiens nätverksanalys bygger på åtta beroende variabler, som används för att 

beskriva tätheten i nätverket och generera en jämförelse av styrelsenätverket, före 

och efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. De beroende variablerna är 

i merparten av fallen hämtade från tidigare studier grundade på sociala 
                                                 
148 Sundin & Sundqvist (1999a) ; Fristedt & Sundqvist (2004a) ; Fristedt & Sundqvist (2009a)  
149 Sundin & Sundqvist (1999b) ; Fristedt & Sundqvist (2004b) ; Fristedt & Sundqvist (2009b) 
150 Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2007) ; Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2008) ; 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2009) ; Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2010) 
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nätverksanalyser inom det företagsekonomiska området, och utgör mått på ett 

nätverks täthet. Genom att använda variabler från tidigare undersökningar stärks 

studiens validitet, då dessa variabler är väl beprövade. Vidare redovisas studiens 

variabler grundligt, för att kunna utgöra underlag för replikation av studien i 

framtiden. De beroende variablerna beräknas för både styrelseledamöternas 

nätverk och för bolagens nätverk, genom styrelserna. De åtta beroende variabler 

som används i studien är följande;  

• Andelen bolag respektive ledamöter i det största sammanhängande 

nätverket 

• Densitet 

• Klusterkoefficienten 

• Centralitet 

• Path length  

• Medelantalet kopplingar 

• Medelantalet styrelseuppdrag per ledamot 

• Medelstorlek på styrelsen 

 

Alla variabler i studien har beräknats fram genom dataprogrammet UCINET med 

hjälp av de data som erhållits genom studiens empiriska undersökning. 

 

Andel bolag respektive andelen ledamöter i största sammanhängande nätverket 

(n/N) mäts för att avgöra hur stort det största sammanhängande nätverket är i 

förhållande till hela populationen, samt för att se förändringar i styrelsenätverkets 

storlek. 

 

Densitet är en internationellt vanligt förekommande variabel, som används för att 

mäta ett nätverks förbindelser.151 Densiteten utrycks som en procentsats och visar 

hur många kopplingar som används i förhållande till antalet möjliga kopplingar.152 

Ett nätverks densitet påvisar hur effektivt nätverkets aktörer utnyttjar möjliga 

sammankopplingar till andra aktörer. När antalet individer i en grupp i nätverket 

ökar, ceteris paribus, faller nätverkets densitet. Detta indikerar på att grupperna 

inom nätveken kommer att bli mer uppdelade. Ett nätverk med hög densitet 
                                                 
151 Granovetter (1976) 
152 Hanneman & Riddle (2005) 
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innebär att alla aktörerna i nätverket är direkt sammankopplade med varandra.153 I 

studien används variabeln densitet för att påvisa andelen direkt utnyttjade 

kopplingar mellan styrelseledamöterna i nätverket vid mätpunkterna. En ökad 

densitet innebär att nätverkets täthet ökar.  

  

Klusterkoefficienten belyser till vilken grad ett nätverk är sammanlänkat. Varje 

individs klusterkoefficient beräknas och sedan genereras ett medeltal för hela 

nätverket. Klusterkoefficienten för en individ är ett mått på hur stor andel av en 

enskild individs bekanta som i sin tur är bekanta med varandra.154 En hög 

klusterkoefficient innebär att individerna har flera kopplingar till varandra, med 

andra ord finns det flera olika vägar i nätverket.155 En hög klusterkoefficient för 

en styrelseledamot i ett kluster betyder således att styrelseledamoten har flera 

kopplingar till andra styrelseledamöter i samma kluster. Ett nätverk med hög 

klusterkoefficient innebär att en stor andel av nätverkets individer är direkt 

kopplade till varandra.156 En hög klusterkoefficient på styrelsenätverket i studien 

innebär således att flertalet styrelseledamöter är direkt kopplade till varandra, 

genom styrelseuppdrag i samma styrelse, vilket indikerar på en hög täthet i 

nätverket.  

 

Centralitet är en variabel av stor vikt vid analys av sociala nätverk. Denna 

variabel avser att mäta de strategiska positionerna i nätverket. En aktör med en 

central position i nätverket innehar direkta kontakter med många andra aktörer i 

nätverket. Det innebär att det aktörer med centrala positioner är av stor vikt för ett 

väl fungerande informationsflöde i nätverket. Freeman menar att trots att det tycks 

råda enighet om att centralitet är en viktig variabel vid nätverksanalys råder det 

oenighet kring hur centralitet skall mätas. Därav har flera olika variabler för 

centralitet tagits fram genom åren.157 I studien tillämpas variabeln closeness, för 

att beskriva styrelsenätverkets centralitet. Denna variabel visar ett normaliserat 

värde för nätverkets storlek158. Closeness är även ett inverterat värde, vilket 

                                                 
153 Sinani et al (2008) ; Wasserman & Faust (1994) 
154 Watts (1999) 
155 Newman (2003b) 
156 Watts (1999) 
157 Freeman (1979)  
158 Hanneman & Riddle (2005) 
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innebär att när centralitet ökar, ökar även avståndet mellan individerna.159 En 

ökad centralitet i nätverket påvisar att tätheten i nätverket har ökat.  

 

Path length visar det genomsnittliga antalet direkta och indirekta kopplingar en 

individ i nätverket har till en annan individ.160 I studien används denna variabel 

för att mäta hur många kopplingar varje styrelseledamot eller bolag i genomsnitt 

har till andra styrelseledamöter eller bolag i nätverket. En låg path length innebär 

således att det i genomsnitt är korta vägar mellan styrelseledamöterna. En ökad 

path length innebär således att nätverkets täthet har minskat.  

 

Medelantalet kopplingar visar det genomsnittliga antalet kopplingar mellan två 

individer i ett nätverk.161 Denna variabel påvisar således medelantalet kopplingar 

som varje styrelseledamot har i ett nätverk.  Koppling syftar till antalet kopplingar 

varje individ i ett nätverk har till en annan individ i genomsnitt162. Koppling 

används för att avgöra hur många kopplingar varje styrelseledamot har till andra 

styrelseledamöter. Newman belyser att det förekommer fall där en koppling 

sammanför fler än två individer163. Exempelvis förekommer detta vid 

familjeband, där fler individer är sammanlänkade via en och samma individ.164 En 

ökning av medelantalet kopplingar i studien, från en mätpunkt till en annan, 

påvisar att varje styrelseledamot i genomsnitt har fler kopplingar än vid tidigare 

mätningar. Detta indikerar således på en ökad täthet i styrelsenätverket.  

 

Medelantalet styrelseuppdrag per ledamot mäts för att avgöra huruvida Svensk 

kod för bolagsstyrning lett till att varje ledamot har fler eller färre uppdrag i 

genomsnitt. En minskning av medelantalet styrelseuppdrag per ledamot innebär 

att nätverkets täthet har minskats. Denna variabel mäts enbart för 

styrelseledamöternas nätverk. 

 

Medelstorleken på styrelserna tillämpas för att mäta huruvida Svensk kod för 

bolagsstyrning förändrat styrelsens storlek. Detta i enlighet med Terjesen et als 
                                                 
159 Freeman (1979); Hanneman & Riddle (2005) 
160 Ibid 
161 Hanneman & Riddle (2005) 
162 Ibid 
163 Newman (2003b) 
164 Ibid 
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resonemang om att förändringar i nätverken påverkar styrelsernas storlek165. 

Denna variabel mäts enbart för bolagens nätverk genom styrelserna. 

3.4.2 Studiens oberoende variabler3.4.2 Studiens oberoende variabler3.4.2 Studiens oberoende variabler3.4.2 Studiens oberoende variabler    

I studien används fyra oberoende variabler. Dessa fyra variabler har valts ut från 

Svensk kod för bolagsstyrnings stadgandet, då de är faktorer som påverkar 

styrelsernas utformning och därmed även torde påverka styrelsenätverket. 

 

Valberedning operationaliseras genom att mäta hur stor andel av de undersökta 

bolagen som väljer att följa Svensk kod för bolagsstyrnings stadgande i fråga om 

tillsättning av valberedning. 

 

Oberoende styrelseledamöter operationaliseras genom ett mått på hur stor andel 

av de reglerade bolagen som följer bolagsstyrningskodens stadgande om 

oberoende styrelseledamöter. 

 

Styrelsens kompetens beskriver hur stor andel av de börsnoterade bolagen som 

följer kodens regel om vilka uppgifter styrelsen skall ha. 

 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i populationen mäts genom att antalet 

kvinnor uttrycks i förhållande till storleken på den totala populationen. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3    StudiensStudiensStudiensStudiens    kontrollvariablerkontrollvariablerkontrollvariablerkontrollvariabler        

För att avgöra huruvida de oberoende variablerna påverkat de beroende 

variablerna, tillämpar studien två kontrollvariabler. Dessa två kontrollvariabler har 

genom tidigare forskning identifierats som faktorer som kan påverka 

styrelsenätverket.  

 

Ägandet av bolagen används som en kontrollvariabel, då Sverige är ett land som 

präglas av ägarsfärer och kontrollägare. Collin menar att då ägarsfärer tenderar att 

tillsätta samma styrelseledamöter i flera av ägarsfärens bolag, har ägarförhållandet 

en inverkan på styrelsenätverket i Sverige166.  Därav är det av stor vikt att belysa 

                                                 
165 Terjesen et al (2009) 
166 Collin (1997) 
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hur ägarförhållandena i Sverige har förändrats, för att kunna studera dess inverkan 

på styrelsenätverkets förändringar. Kontrollvariabeln ägandet av bolagen 

operationaliseras genom att beräkna summan av börsens 50 största aktieägares 

innehav. Detta har sedan satts i relation till det totala börsvärdet. 

 

Andelen utländska styrelseledamöter används som kontrollvariabel för att 

kontrollera huruvida eventuella styrelsenätverksförändringar beror på en ökad 

påverkan av internationaliseringen. Då antalet utländska styrelseledamöter ökar 

torde detta indikera på att styrelsenätverket förändrats på grund av den ökade 

internationaliseringen av börsbolagen. 

3.5 Analys3.5 Analys3.5 Analys3.5 Analyseringeringeringering    av av av av studiens variablerstudiens variablerstudiens variablerstudiens variabler    

För att avgöra huruvida tätheten i styrelsenätverket förändrats eller ej, 

sammanvägs förändringarna i de beroende variablerna. Detta görs genom att 

förändringarnas riktningar studeras. Förändringarna i de beroende variablerna 

sätts i relation till förändringar i studiens två kontrollvariabler, för att se huruvida 

det är de oberoende variablerna eller kontrollvariablerna som kan antas ha 

påverkat styrelsenätverket. Utifrån analys av förändringar i de olika variablerna 

kan studiens proposition bekräftas eller förkastas.  

 

För att avgöra huruvida två grupper av individer är statistiskt lika kan oberoende 

t-tester användas. En statistiskt signifikant förändring innebär att förändringen är 

systematisk och stringent.167 Variabler som inte utgör andelstal har testats med 

oberoende t-tester för att avgöra huruvida det finns statistiska skillnader mellan 

populationernas medelvärde för de olika åren. För studien innebär det att 

variablerna klusterkoefficient, centralitet, path length, medelantal kopplingar, 

medelstorlek på styrelsen samt medelantalet styrelseuppdrag genomgår ett 

signifikanstest genom ett t-test. Variabler som inte testats med t-tester utgör 

sekundärdata eller andelstal där t-tester inte kan genomföras. Detta då 

ursprungsdata för att testa dessa variablers förändringar inte finns tillgänglig. I 

studien tillämpas ett konfidensintervall på som lägst 90 %, det vill säga 

                                                 
167 Ryan et al (1989) 
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signifikansnivån 0,1 (10 %), för samtliga testade variabler. T-testerna genomförs 

med hjälp av programvaran SPSS. 
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4.4.4.4.    Regleringarnas inverkan på det sRegleringarnas inverkan på det sRegleringarnas inverkan på det sRegleringarnas inverkan på det svenska venska venska venska 

styrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverket    

 detta kapitel presenteras de empiriska resultat som genererats under 

studiens gång. Först ges en övergripande bild av grundläggande data som 

genererats för åren 1999, 2004 och 2009. Detta åtföljs av en presentation av 

förändringarna, i både styrelseledamöternas nätverk och bolagens nätverk genom 

styrelserna. Vidare görs en analys av vilka faktorer som kan ligga till grund för 

förändringarna i styrelsenätverket. Kapitlet avslutas med avslutande reflektioner 

kring vad som påverkar styrelsenätverket.  

Studiens sociala nätverksanalys grundar sig på data från åren 1999, 2004 samt 

2009. Nedan redovisas jämförelsedata både för hela nätverkets population (N) och 

det största sammanhängande nätverket (n).  

  År 1999 År 2004 År 2009 

Antal bolag (N) 328 300 269 

Antal bolag (n) 289 257 213 

Antal ledamöter (N) 1516 1537 1423 

Antal ledamöter (n) 1297 1293 1101 

Antal styrelse- och VD-uppdrag (N) 2110 2032 1836 

Tabell 1. Jämförelsedata år 1999-2009.       
 

År 1999 fanns det 328 bolag noterade på svensk reglerad marknad, med säte i 

Sverige. Samma data för år 2004 och 2009 påvisar att det fanns 300 respektive 

269 bolag. Antalet bolag på svensk reglerad marknad med säte i Sverige har 

således minskat med 59 bolag under denna tioårsperiod. Antalet bolag som 

innefattas i det största sammanhängande nätverket uppgick år 1999 till 289 

stycken. Samma data för 2004 och 2009 påvisar en kontinuerlig minskning då 

antal bolag år 2004 uppgick till 257 och år 2009 till 213. Antalet ledamöter i de 

svenska börsnoterade bolagen uppgick år 1999 till 1516 stycken. Samma data för 

år 2004 och 2009 uppgick till 1537 respektive 1423 stycken. Antalet ledamöter i 

det största sammanhängande nätverket innefattade år 1999 1297 stycken. Samma 

data för år 2004 påvisar att det skett en minskning till 1293 stycken. Vidare åtföljs 

I 
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denna minskning av ytterligare en minskning, då antalet år 2009 uppgick till 1101 

stycken. Totala antalet styrelse- och VD- uppdrag uppgick år 1999 till 2110 

stycken. Från år 1999 till 2009 har antalet styrelse- och VD- uppdrag minskat, och 

uppgick år 2004 och år 2009 till 2032 respektive 1836 stycken.  

 

Vi kan med ovanstående i beaktning fastslå att både antalet bolag och antalet 

styrelseledamöter, dels för hela nätverkets population och dels för det största 

sammanhängande nätverket, har minskat under åren 1999-2009. Styrelsenätverket 

har således minskat i omfattning under tioårsperioden och så även under första 

och andra femårsperioden.  

 

Vårt första intryck av styrelsenätverkets förändringar är att det har minskat i 

omfattning. Vidare kommer en djupare analys av styrelsenätverkets förändringar 

att genomföras i nästkommande stycke.  

4.1 4.1 4.1 4.1 Styrelsenätverkets förändringarStyrelsenätverkets förändringarStyrelsenätverkets förändringarStyrelsenätverkets förändringar    

Resultat och analys av de beroende variablerna redovisas i två separata delar; 

styrelseledamöternas nätverk och bolagens nätverk genom styrelserna. Först 

åskådliggörs styrelseledamöternas nätverk och dess förändringar genom åren. 

Detta återföljs sedan av en beskrivning av bolagens nätverk genom styrelserna 

och dess förändringar. 

4.1.1 Styrelseledamöternas nätverk4.1.1 Styrelseledamöternas nätverk4.1.1 Styrelseledamöternas nätverk4.1.1 Styrelseledamöternas nätverk    

Nedanstående figurer åskådliggör styrelseledamöternas nätverk, både för den 

totala populationen och det största sammanhängande nätverket, vid de tre 

mätpunkterna år 1999, 2004 och 2009. Varje punkt representerar en 

styrelseledamot och varje linje åskådliggör en koppling mellan två 

styrelseledamöter. 
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Figur 2. Styrelseledamöternas nätverk 2004. Den vänstra figuren visar styrelseledamöternas nätverk 
för hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 

Figur 1. Styrelseledamöternas nätverk 1999. Den vänstra figuren visar styrelseledamöternas nätverk 
för hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 



- Regleringars inverkan på det svenska styrelsenätverket - 

- 37 - 
 

 

 

Det går inte, utifrån figurerna, att urskilja några större förändringar av 

styrelsenätverket under åren. Dock ger figurerna en tydlig indikation på att det 

förekommer ett tämligen starkt nätverk mellan styrelseledamöterna under alla tre 

åren. Nedanstående tabell åskådliggör resultat för de beroende variablerna i 

styrelseledamöternas nätverk.  

 

  År 1999-2004 År 2004-2009 År 1999-2009 

  1999 Differens Sig. 2004 Differens Sig. 2009 Differens Sig. 

Andel ledamöter i största 
sammanhängande 
nätverket (n/N) 

85,6% - - 84,1% - - 77,4% - - 

Densitet (%) 0,64  -   -  0,65  -   -  0,77  -   -  

Medelvärden                   

Klusterkoefficient 0,85 0,009 0,377 0,87 0,006 0,549 0,87 0,015 0,151 

Centralitet 21,6 -1,04*** 0,000 20,6 0,661*** 0,000 21,3 -0,375** 0,006 

Path length 4,74 0,239*** 0,000 4,98 -0,165*** 0,000 4,82 0,073*** 0,000 

Medelantal kopplingar 8,33 0,098 0,664 8,43 0,091 0,692 8,52 0,19 0,433 

Medelantal styrelse- och 
VD-uppdrag (N) 

1,39 -0,073* 0,022 1,32 -0,028 0,340 1,29 -0,102** 0,002 

Signifikansnivåer: *** < 0,001 ** < 0,01 * < 0,05 

Tabell 2. Resultat för styrelseledamöternas nätverk. Avser de beroende variablerna för det största sammanhängande 
nätverket (n). 

Figur 3. Styrelseledamöternas nätverk 2009. Den vänstra figuren visar styrelseledamöternas nätverk 
för hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 
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Det största sammanhängande nätverket för styrelseledamöter år 1999 inkluderade 

85,6 % av det totala antalet styrelseledamöter. År 2004 minskade omfattningen av 

det största sammanhängande nätverket för styrelseledamöter med 1,5 

procentenheter. Mellan år 2004 och 2009 minskade det största sammanhängande 

nätverket för styrelseledamöter ytterligare i omfattning från 84,1 % till 77,4 %, 

det vill säga en minskning på 6,7 procentenheter. Nedan kommer 

styrelseledamöternas största sammanhängande nätverk att benämnas som 

styrelseledamöternas nätverk. 

 

Densiteten för styrelseledamöternas nätverk har ökat med åren. År 1999 uppgick 

densiteten till 0,64 %, vilket visar att en låg andel av de möjliga kopplingarna 

utnyttjas i styrelseledamöternas nätverk. Under den första femårsperioden skedde 

en marginell ökning, från 0,64 % till 0,65 %, av densiteten. Under andra 

femårsperioden ökade densiteten från 0,65 % till 0,77 %.  För hela tioårsperioden 

har densiteten ökat från 0,64 % till 0,77 %.  

 

Det går inte att finna några signifikanta förändringar vad gäller 

klusterkoefficienten i styrelseledamöternas nätverk, varken för hela tioårsperioden 

eller för någon av de båda femårsperioderna.  

 

Variabeln centralitet minskade i styrelseledamöternas nätverk mellan åren 1999 

och 2004 från 21,6 till 20,6. Förändringen är signifikant på 0,1 % -nivån. Mellan 

år 2004 och 2009 skedde en ökning av variabeln centralitet med 0,661. Denna 

förändring är även den signifikant på 0,1 % -nivån. För hela tioårsperioden 

minskade variabeln centralitet för styrelseledamöternas nätverk med 0,375. Denna 

förändring är signifikant på 1 % -nivån. Minskningen av variabeln under 

tioårsperioden påvisar att den genomsnittliga sträckan för att nå ut till hela 

nätverket har ökat. Vidare har denna minskning skett under den första 

femårsperioden.  

 

Det har skett en ökning i variabeln path length under den första femårsperioden 

med 0,239. Denna ökning är signifikant på 0,1 % -nivån. Under den andra 

femårsperioden minskade path length med 0,165. Denna förändring är signifikant 



- Regleringars inverkan på det svenska styrelsenätverket - 

- 39 - 
 

på 0,1 % -nivån. Sammantaget har det skett en marginell ökning i variabeln path 

length under tioårsperioden med 0,073, en ökning som är signifikant på 0,1 % -

nivån. Den ökning som skett under hela tioårsperioden påvisar att 

styrelseledamöterna befinner sig på längre avstånd från varandra i nätverket. Path 

length påvisar att det exempelvis år 2009 i genomsnitt behövdes 4,82 kopplingar 

för att kunna nå alla andra styrelseledamöter i nätverket.  

 

Det går inte att finna några signifikanta förändringar vad gäller medelantalet 

kopplingar i styrelseledamöternas nätverk, varken för hela tioårsperioden eller för 

de båda femårsperioderna.  

 

Medelantalet styrelse- och VD- uppdrag per ledamot har för perioden år 1999 till 

2004 minskat med 0,073 antal uppdrag. Denna minskning är signifikant på 5 % -

nivån. Under perioden år 2004 till 2009 har inga signifikanta förändringar för 

medelantalet styrelse- och VD- uppdrag funnits. En signifikant minskning har 

skett under hela tioårsperioden, från 1,39 till 1,29 uppdrag per ledamot. Denna 

förändring är signifikant på 1 % -nivån. 
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Ovanstående figur åskådliggör förändringarna av styrelseledamöternas nätverk. 

Densiteten är exkluderad från figuren, då denna variabels förändringar inte kan t-

testas. De två variabler som påvisar en signifikant förändring dels under 

tioårsperioden, och dels under båda femårsperioderna, är centralitet och path 

length. Förändringarna av båda dessa variabler visar på att tätheten i 

styrelseledamöternas nätverk har minskat från år 1999 till 2009. Att variabeln 

centralitet har minskat tyder på att styrelseledamöternas nätverk är mindre 

centraliserat år 2009 än 1999. Detta innebär en minskning av de centrala och 

strategiska positionerna i nätverket, särskilt i första femårsperioden, och därmed 

även en minskad täthet i styrelsenätverket. En ökning av path length visar på en 

minskning av nätverkets täthet, genom att sträckorna mellan styrelseledamöterna i 

nätverket har ökat. Även minskningen av medelantalet styrelse- och VD-uppdrag 

Figur 4. Sammanfattning av förändringar. Avser styrelseledamöternas 
största sammanhängande nätverk. 



- Regleringars inverkan på det svenska styrelsenätverket - 

- 41 - 
 

påvisar att nätverkets täthet har minskat under hela tioårsperioden. Detta då 

sannolikheten för att en styrelseledamot skall inneha multipla styrelseuppdrag har 

minskat. Beräkningarna av medelantalet styrelse- och VD-uppdrag utgår från den 

totala populationen. Det största sammanhängande nätverket utgör en stor andel av 

den totala populationen och därmed är det sannolikt att data för medelantal 

styrelse- och VD-uppdrag även är tillämplig för det största sammanhängande 

nätverket. Sammantaget bekräftas således studiens proposition, vad gäller en 

minskad täthet i styrelsenätverket, av förändringarna i både centralitet, path length 

och medelantalet styrelse- och VD-uppdrag. Variablerna påvisar att det skett en 

minskning av tätheten i nätverket, från tiden innan Svensk kod för bolagsstyrning 

aktualiserades, tills dess att bolagsstyrningskoden skulle tillämpas av alla svenska 

börsnoterade bolag.  

 

Förändringen av variabeln densitet påvisar dock att nätverket skulle förändrats i 

motsatt riktning, det vill säga mot en ökad täthet i styrelseledamöternas nätverk. 

Detta då en ökning av densiteten leder till att fler av nätverkets styrelseledamöter 

är direkt sammankopplade till varandra168. Densiteten är genomgående under 

tioårsperioden väldigt låg, vilket indikerar på att styrelseledamöterna utnyttjar få 

antal kopplingar av de möjliga. Kogut och Walker menar att det är vanligt att 

densiteten i sociala nätverk är låg, på grund av de kluster som kan förekomma i ett 

socialt nätverk169. För att densiteten skall vara ett lämpligt mått att tillämpa bör 

variabeln därför sättas i relation till klusterkoefficienten.170 Avsaknaden av en 

signifikant förändring i klusterkoefficienten leder dock till att densitetens 

förändring inte kan sätts i relation till klusterkoefficientens förändring. Däremot 

kan vi konstatera att klusterkoefficienten genomgående under tioårsperioden varit 

hög. Det innebär att styrelseledamöternas nätverk består av mycket kluster, det 

vill säga många uppdelade grupper. En låg densitet påvisar i detta fall att ett 

kluster med styrelseledamöter har få sammankopplingar till ett annat kluster med 

styrelseledamöter. Vidare innebär detta att det går att ifrågasätta huruvida 

variabeln densitet avspeglar hela styrelsenätverket på ett rättvisande sätt. Enligt 

                                                 
168 Wasserman & Faust (1994); Sinani et al (2008) 
169 Kogut & Walker (2001)  
170 Newman (2003a)  
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ovanstående resonemang torde således variablerna centralitet, path length samt 

medelantal styrelse- och VD- uppdrag avspegla nätverket på ett bättre sätt.  

 

Både centralitet och path length påvisar att förändringen, mot en minskad täthet i 

styrelseledamöternas nätverk, framförallt ägde rum under den första 

femårsperioden. Även variabeln medelantalet styrelse- och VD-uppdrag påvisar 

en signifikant minskning av nätverkets täthet under den första femårsperioden. 

Sammantaget innebär det att nätverkets täthet minskade som mest innan Svensk 

kod för bolagsstyrning infördes i Sverige.  

4.1.24.1.24.1.24.1.2    Bolagens nätverk genom styrelseBolagens nätverk genom styrelseBolagens nätverk genom styrelseBolagens nätverk genom styrelsernarnarnarna    

Nedanstående figurer åskådliggör bolagens nätverk genom styrelser, både för hela 

populationen och för det största sammanhängande nätverket, för åren 1999, 2004 

och 2009. Varje punkt representerar bolagens styrelser och varje linje visar en 

koppling i form av en gemensam styrelseledamot. 

 

 

 

 

Figur 5. Bolagens nätverk genom styrelserna 1999. Den vänstra figuren visar bolagens nätverk för 
hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 
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Utifrån figurerna går det att utläsa att det skett tydliga förändringar av 

styrelsenätverket under tioårsperioden. Det går exempelvis att utläsa stora 

skillnader i bolagens nätverk, genom styrelserna för hela populationen, mellan 

Figur 7. Bolagens nätverk genom styrelserna 2009. Den vänstra figuren visar bolagens nätverk för 
hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 

Figur 6. Bolagens nätverk genom styrelserna 2004. Den vänstra figuren visar bolagens nätverk för 
hela populationen (N) och den högra visar det största sammanhängande nätverket (n). 
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åren 2004 och 2009. Även i det största sammanhängande nätverket går det att 

utläsa att förändringar har skett. Nedan åskådliggörs resultat för bolagens största 

sammanhängande nätverk genom styrelserna.  

 

  År 1999-2004 År 2004-2009 År 1999-2009 

  1999 Differens Sig. 2004 Differens Sig. 2009 Differens Sig. 

Andel bolag i största 
sammanhängande 
nätverket (n/N) 

88,1% - - 85,7% - - 79,2% - - 

Densitet (%) 1,74  -   -  1,64  -   -  1,71  -   -  

Medelvärden                   

Klusterkoefficient 0,39 -0,061* 0,019 0,33 0,034 0,231 0,36 -0,027 0,333 

Centralitet 26,6 -1,339*** 0,000 25,3 0,753^ 0,068 26 -0,587 0,147 

Path length 3,87 0,217*** 0,000 4,09 -0,115*** 0,000 3,97 0,102*** 0,000 

Medelantal kopplingar 6,42 -0,734^ 0,059 5,68 0,047 0,907 5,73 -0,688^ 0,092 

Medelstorlek styrelse (N) 6,43 0,343** 0,005 6,77 0,048 0,699 6,82 0,392** 0,002 

Signifikansnivåer: *** < 0,001, ** < 0,01, * < 0,05, ^ < 0,1 

Tabell 3. Resultat för bolagens nätverk. Avser de beroende variablerna för det största sammanhängande nätverket (n). 

 

Det största sammanhängande nätverket för bolagen genom styrelserna år 1999 

inkluderade 88,1 % av det totala antalet bolag. År 2004 minskade omfattningen av 

bolagens största sammanhängande nätverk genom styrelserna till 85,7 %. Under 

nästkommande femårsperiod, det vill säga år 2004 till 2009, minskade det största 

sammanhängande nätverket ytterligare i omfattning, från 85,7 % till 79,2 %. Vi 

kommer fortsättningsvis att benämna bolagens största sammanhängande nätverk 

genom styrelserna som enbart bolagens nätverk. 

 

Densiteten i bolagens nätverk uppgick år 1999 till 1,74 %. Under den första 

femårsperioden minskade densiteten från 1,74 % till 1,64 %. Vidare ökade 

densiteten under den andra femårsperioden till 1,71 %. Densiteten i bolagens 

nätverk har således varit låg under perioden år 1999 till 2009, vilket påvisar att en 

låg andel möjliga kopplingar utnyttjas. Endast en marginell minskning har skett 

under hela tioårsperioden.  

 

Klusterkoefficienten i bolagens nätverk minskade under perioden år 1999 till 

2004, från 39 % till 33 %. Denna minskning är signifikant på 5 % -nivån. Dock 
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går det inte att finna signifikanta förändringar i klusterkoefficienten, för varken 

den andra femårsperioden eller för hela tioårsperioden.  

 

Variabeln centralitet påvisar en minskning under perioden år 1999 till 2004, med 

1,339, en minskning som är signifikant på 0,1 % -nivån. Detta innebär att den 

genomsnittliga sträckan för att nå ut till hela nätverket har ökat. Däremot påvisar 

variabeln en ökning under perioden år 2004 till 2009, med 0,753. Denna ökning är 

signifikant på 10 % -nivån. Det innebär således att den genomsittliga sträckan för 

att nå ut till hela nätverket minskat under den andra femårsperioden. Inga 

signifikanta förändringar har noterats under perioden år 1999 till 2009.  

 

Path length påvisar en ökning från år 1999 till 2004, med 0,217. Denna ökning är 

signifikant på 0,1 % -nivån. Vidare påvisas en minskning från 2004 till 2009 med 

0,115. Även denna förändring är signifikant på 0,1 % -nivån. För hela 

tioårsperioden har det skett en ökning av path length med 0,102, en ökning som är 

signifikant på 0,1 % -nivån. Det innebär att det exempelvis år 2009 i genomsnitt 

krävdes 3,97 kopplingar för att nå ut till alla styrelser i nätverket.  

 

Medelantalet kopplingar har under den första femårsperioden minskat med 0,734, 

en minskning som är signifikant på 10 % -nivån. Det går inte att notera en 

signifikant förändring under den andra femårsperioden. Under hela tioårsperioden 

går det dock att finna en minskning på 0,688, en minskning som är signifikant på 

10 % -nivån. Det innebär att det genomsnittliga antalet kopplingar mellan 

bolagen, genom styrelseledamöterna, har minskat under tioårsperioden.  

 

Medelstorleken på styrelserna har under perioden år 1999 till 2004 ökat med 

0,343 styrelseledamöter per styrelse. Denna förändring är signifikant på 1 % -

nivån. För den andra femårsperioden har inga signifikanta förändringar funnits. 

Medelstorleken på styrelserna har ökat under hela tioårsperioden, från 6,43 till 

6,82 styrelseledamöter i styrelserna. Det innebär en ökning på 0,392 

styrelseledamot per styrelse. Denna ökning är signifikant på 1 % -nivån. Den 

marginella ökningen påvisar att styrelserna år 2009 i genomsnitt bestod av fler 

styrelseledamöter än styrelserna år 1999. Vidare innebär detta att fler individer har 

inträtt i nätverket i förhållande till antalet styrelser.  
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Ovanstående figur åskådliggör förändringarna av bolagens nätverk. Densiteten är 

exkluderad även i denna figur, då denna variabels förändringar inte kan t-testas. I 

figuren går det att utläsa att förändringarna mot en minskad täthet i nätverket har 

skett under den första femårsperioden. Merparten av de signifikanta 

förändringarna återfinns under denna första period. Den enda variabeln för 

bolagens nätverk som är signifikant för hela tioårsperioden, och under båda 

femårsperioderna, är path length. Denna variabel påvisar att tätheten i bolagens 

nätverk, totalt sett under tioårsperioden, har minskat. Det innebär att det år 2009 i 

genomsnitt krävs fler kopplingar för att nå ut till alla andra bolag i nätverket, än år 

1999. Ökningen för hela perioden är dock marginell. Ökningen av variabeln path 

length skedde under den första femårsperioden och variabeln minskade sedan 

Figur 8. Sammanfattning av förändringar. Avser bolagens nätverk genom styrelser. 



- Regleringars inverkan på det svenska styrelsenätverket - 

- 47 - 
 

något under den andra femårsperioden. Detta påvisar att tätheten i bolagens 

nätverk minskade under första femårsperioden, för att sedan öka något igen under 

den andra femårsperioden.  

 

Även variablerna centralitet, densitet, klusterkoefficient, medelantalet kopplingar 

och medelstorleken på styrelser påvisar en minskning av tätheten i nätverket 

mellan bolagen under den första femårsperioden. Förändringen av variabeln 

centralitet, under den första femårsperioden, framkommer tydligt i figur 5 och 6. I 

dessa båda figurer går det att urskilja en tydlig förändring av de centraliserade 

bolagens styrelser. Densiteten påvisar att färre av de möjliga kopplingarna i 

bolagens nätverk utnyttjas, det vill säga att andelen av bolagens gemensamma 

styrelseledamöter har minskat från år 1999 till 2004. Som tidigare nämnts menar 

Newman att densiteten skall sättas i relation till klusterkoefficienten, för att utgöra 

ett lämpligt mått171. Vid en jämförelse av dessa båda variabler kan vi konstatera 

att både densiteten och klusterkoefficienten påvisar förändringar mot en mindre 

täthet i nätverket. Även medelantalet kopplingar styrker den minskade tätheten 

under den första femårsperioden, då variabeln påvisar en minskning av antalet 

kopplingar. Därmed innehar bolagen färre antal gemensamma styrelseledamöter 

år 2004 än 1999. Om den ökade medelstorleken på styrelserna lett till att tätheten 

minskat eller ökat går inte att uttala sig om utifrån att enbart studera en förändring 

i variabeln. Detta då variabeln inte visar på huruvida de nytillsatta 

styrelseledamöterna redan innefattas av det befintliga styrelsenätverket, eller om 

dessa inte har några tidigare kopplingar i det befintliga styrelsenätverket. 

Medelstorleken på styrelsen måste därför sättas i relation till förändringen i 

medelantalet styrelse- och VD- uppdrag. Medelantalet styrelse- och VD- uppdrag 

har minskat under tioårsperioden, vilket tyder på att styrelseledamöterna år 2009 i 

genomsnitt har färre styrelseuppdrag än styrelseledamöterna år 1999. Då 

medelstorleken på styrelserna ökat samtidigt som medelantalet styrelse- och VD- 

uppdrag har minskat, indikerar detta på att nätverkets täthet har minskat. Det 

innebär att det är mindre sannolikt att ledamöterna år 2009 har kopplingar till 

andra styrelser, än ledamöterna år 1999. Detta genom att färre styrelseledamöter 

innehar multipla styrelseuppdrag år 2009 än år 1999. Detta resonemang indikerar 

                                                 
171 Newman (2003a)  
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på att även medelstorleken på styrelserna lett till en minskad täthet i 

styrelsenätverket. 

 

Vad gäller den andra femårsperioden påvisar variablerna densitet och centralitet 

att en ökning av nätverkets täthet har skett. Ökningen av densiteten visar att 

bolagen har fler gemensamma styrelseledamöter, samtidigt som variabeln 

centralitet påvisar att nätverket blivit mer centraliserat.  

 

Sammantaget påvisar variablerna en minskad täthet i nätverket mellan bolagen 

under den första femårsperioden, för att under den andra femårsperioden öka 

något. Vidare visar de förändringar som är signifikanta för hela tioårsperioden, det 

vill säga path length och medelantalet kopplingar, att nätverkets täthet har minskat 

för hela perioden. Även densiteten stödjer detta konstaterande, då den har minskat 

marginellt under år 1999 till 2009. En minskning av tätheten i nätverket mellan 

bolagen har således skett, i enlighet med vad propositionen uttrycker. Dock har 

minskningen av tätheten i bolagens nätverk, liksom i styrelseledamöternas 

nätverk, skett innan införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Vad är det då 

som har legat till grund för styrelsenätverket förändringar?  

4.2 4.2 4.2 4.2 Regleringar eller andra faktorerRegleringar eller andra faktorerRegleringar eller andra faktorerRegleringar eller andra faktorer    som lett till förändringar som lett till förändringar som lett till förändringar som lett till förändringar 

av styrelsenätverketav styrelsenätverketav styrelsenätverketav styrelsenätverket????    

För att kunna avgöra om det är införandet av regleringar, såsom Svensk kod för 

bolagsstyrning, som legat till grund för minskningen av tätheten i 

styrelsenätverket går vi vidare till att analysera regleringens följder. Detta följs av 

en analys av studiens kontrollvariabler, det vill säga andra faktorer som tidigare 

forskning belyst påverkar styrelsenätverket.  

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 SvenSvenSvenSvensk kod för bolagsstyrnings påverkansk kod för bolagsstyrnings påverkansk kod för bolagsstyrnings påverkansk kod för bolagsstyrnings påverkan    

Nedanstående tabeller presenterar data för studiens oberoende variabler. 

Variablerna i tabell 4 observeras i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings årsrapport, 

medan variabeln i tabell 5 observeras i utgåvorna från SIS Ägarservice. Data i 

tabell 4 utgörs av hur stor andel av de reglerade bolagen som valt att följa Svensk 

kod för bolagsstyrnings stadgande, dels till fullo och dels kring valberedning, 
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majoriteten oberoende styrelseledamöter och styrelsens uppgifter. Hur bolagen 

följer Svensk kod för bolagsstyrnings stadgande kring eftersträvandet mot en jämn 

könsfördelning observeras genom att mäta andelen poster som innehas av 

kvinnliga styrelseledamöter. Samtliga oberoende variabler bygger på data för hela 

populationen. Då det största sammanhängande nätverket, både vad gäller 

styrelseledamöter och bolag, utgör en stor andel av den totala populationen görs 

ett antagande om att nedanstående data för hela populationen även är tillämplig 

för det största sammanhängande styrelsenätverket.  

 

  År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 

Andel bolag som inte avviker från 
Svensk kod för bolagsstyrning 

24,0% 36,0% 41,0% 54,0% - 

Andel bolag som följer reglerna 
kring valberedning 

80,0% 73,6% 62,2% 83,0% - 

Andel bolag som följer reglerna 
kring oberoende styrelseledamöter 

89,0% 87,9% 83,8% 99,0% - 

Andel bolag som följer reglerna om 
styrelsens uppgifter 

97,0% 96,7% 98,6% 99,0% - 

Tabell 4. Resultat för studiens oberoende variabler.         
 

  År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 

Andel kvinnliga 
styrelseledamöter (N) 

5,2% 5,2% 5,7% 6,1% 11,3% 14,6% 

  År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 

Andel kvinnliga 
styrelseledamöter (N) 

16,2% 17,6% 18,0% 18,3% 19,0% - 

Tabell 5. Resultat för andelen poster med kvinnliga styrelseledamöter. 
  
  

  

Sedan införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har andelen bolag som 

tillämpar bolagsstyrningskoden fullt ut ökat stadigt. År 2005 följde endast 24 %, 

av de bolag som omfattades av bolagsstyrningskoden, dess stadgande fullt ut. 

Samma data för år 2008 påvisar att 54 % av de reglerade bolagen följer 

bolagsstyrningskoden stadgande till fullo.  

 

Året då Svensk kod för bolagsstyrning infördes följde 80 % av bolagen 

bolagsstyrningskodens stadganden kring valberedningen. Under det 

nästkommande året, 2006, minskade andelen bolag som följde detta stadgandet 
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från 80 % till 73,6 %. År 2007 minskade andelen bolagen ytterligare från 73,6 % 

till 62,2 %. Under samma år som Svensk kod för bolagsstyrning infördes som 

obligatoriskt för alla börsnoterade bolag, år 2008, skedde en betydande ökning av 

andelen bolag som följde stadgandet kring valberedningen från 62,2 % till 83 %. 

Det går således att konstatera att majoriteten av de börsnoterade bolagen har infört 

en valberedning i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

År 2005 följde 89 %, av de bolag som omfattades av regleringarna, stadgandet 

kring majoriteten oberoende styrelseledamöter i styrelserna. Vidare påvisar 

samma data för det nästkommande året att andelen bolag minskat. Då följde 87,9 

% av bolagen stadgandet kring majoriteten oberoende styrelseledamöter. 

Ytterligare en minskning av andelen skedde under året 2007, då andel bolag som 

följde stadgandet uppgick till 83,6 %. Ökningen året därpå, då Svensk kod för 

bolagsstyrning omfattade samtliga börsnoterade bolag, var tämligen markant. 

Detta då andelen bolag som följde stadgandet kring majoriteten oberoende 

styrelseledamöter uppgick till 99 %. Det går således att konstatera att endast ett 

fåtal börsnoterade bolag avviker från bolagsstyrningskodens stadgande vad gäller 

oberoende styrelseledamöter.  

 

Stadgandet kring styrelsens uppgifter följdes år 2005 av 97 % av bolagen. 

Andelen bolag som följde stadgandet har genom året varit relativt konstant. År 

2006 var det 96,7 % av bolagen som följde stadgandet, år 2007 var det 98,6 % och 

år 2008 uppgick samma data till 99 %. Det går således att fastslå att andelen bolag 

med styrelser vars uppgifter motsvarar bolagsstyrningskodens stadgande är 

mycket hög.  

 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i styrelserna var mellan åren 1999 och 2002 

på en låg men relativt stabil nivå. Mellan år 2002 och 2004 skedde dock mer än en 

fördubbling av antalet kvinnliga styrelseledamöter i de börsnoterade bolagen, 

detta då de ökade från 6,1 % till 14,6 %. Under de nästkommande åren skedde 

ytterligare ökningar av andelen kvinnliga styrelseledamöter, men ökningarnas 

storlek avtog något. År 2009 uppgick andelen kvinnliga styrelseledamöter i de 

börsnoterade bolagen till 19 %. Det kan därmed fastslås att det har skett en tydlig 
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ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter, framförallt mellan år 2002 till 

2004. Detta innebär således att Farrell och Hersch samt Hillman et als 

resonemang inte är överförbart till den svenska kontexten, vad gäller eftersträvan 

om jämn könsfördelning i styrelserna. Enligt dessa författares resonemang skulle 

stadgandet om att eftersträva en jämn könsfördelning endast leda till en ökning av 

andelen kvinnliga styrelseposter, medan antalet kvinnliga styrelseledamöter skulle 

förbli relativt lågt och konstant. Detta då ett fåtal kvinnor skulle representera 

samtliga styrelseposter som innehas av kvinnor172. Data påvisar dock en tydlig 

ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter, vilket påvisar att stadgandet inte 

har lett till en ökad täthet i styrelsenätverket utan istället en minskning. 

 

Sammantaget kan vi utifrån ovanstående resultat utläsa att införandet av Svensk 

kod för bolagsstyrning har lett till en successivt ökad tillämpning, från år 2005 till 

2008, av valberedningar och oberoende styrelseledamöter. Samtidigt har andelen 

bolag som tillämpar bolagsstyrningskodens stadgande till fullo ökat. Vidare går 

det att konstatera att nästintill samtliga börsnoterade bolag följer 

bolagsstyrningskodens stadgande om styrelsens uppgifter. Merparten av bolagen, 

som omfattas av bolagsstyrningskoden, följer de stadganden som vi identifierat 

som möjliga orsaker till en minskning av tätheten i styrelsenätverket i Sverige.  

 

Vad gäller variabeln andelen kvinnliga styrelseledamöter, skedde den mest 

framträdande andelsökning av kvinnliga styrelseledamöter innan införandet av 

Svensk kod för bolagsstyrning. Den svenska regeringen hotade år 2002 att införa 

kvotering av kvinnor i de svenska börsnoterade bolagens styrelser, om inte antalet 

kvinnliga styrelseledamöter ökade173. Detta kan vara en möjlig förklaring till den 

markanta förändringen som skedde efter år 2002. Hotet om könskvotering i 

styrelserna kan vidare ha varit en bidragande faktor till att frågan till viss del kom 

att regleras i Svensk kod för bolagsstyrning.  

4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 Ägarstrukturens och internationaliseringens påverkanÄgarstrukturens och internationaliseringens påverkanÄgarstrukturens och internationaliseringens påverkanÄgarstrukturens och internationaliseringens påverkan    

Nedanstående tabell redovisar resultatet för studiens kontrollvariabler. Även här 

görs ett antagande om att data för hela populationen är tillämplig för det största 

                                                 
172 Farrell & Hersch (2005) ; Hillman et al (2002) 
173 Adams & Ferreira (2009) 
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sammanhängande styrelsenätverket. Detta då det största sammanhängande 

nätverket, både vad gäller styrelseledamöter och bolag, utgör en stor andel av den 

totala populationen.  

 

  1999 2004 2009 

Ägandet av bolagen 43,8% 44,2% 47,5% 

Andel utländska 
styrelseledamöter (N) 

8,9% 14,5% 13,6% 

Tabell 6. Resultat för studiens kontrollvariabler.   

 

Variabeln ägandet av bolagen utgör data för de femtio största ägarnas kapitalandel 

av börsen. Det innebär att år 1999 representerade de femtio största ägarna 43,8 % 

av börsens marknadsvärde. Samma data för 2004 påvisar en marginell ökning 

med 0,4 procentenheter, det vill säga de femtio största ägarna representerade 44,2 

% av börsens marknadsvärde. Vidare ökade deras andel av börsens 

marknadsvärde ytterligare mellan år 2004 och 2009, från 44,2 % till 47,5 % av 

börsvärdet. Således har ägarkoncentrationen i de svenska börsnoterade bolagen 

ökat under hela tioårsperioden. Bohman och Collin belyser att en styrelseledamot 

med en styrelsepost i en ägarsfärs bolag tenderar att tillsättas i flera styrelser inom 

samma ägarsfär174. Då ägarkoncentrationen på börsen har ökat under 

tioårsperioden torde detta leda till en ökad förekomst av styrelseledamöter med 

multipla styrelseuppdrag, detta i enlighet med Bohman och Collins resonemang. 

Detta torde leda till en ökad täthet i styrelsenätverket under tioårsperioden.  

 

Under den första femårsperioden ökade andelen utländska styrelseledamöter från 

8,9 % till 14,5 %, det vill säga en ökning om 5,6 procentenheter. Vidare har det 

skett en marginell minskning av andelen utländska styrelseledamöter under den 

andra femårsperioden, från 14,5 % till 13,6 %. Totalt sett har de utländska 

styrelseledamöterna under hela tioårsperioden ökat med 4,7 procentenheter. 

Ökningen av andelen utländska styrelseledamöter innebär att fler individer har 

kommit in i nätverket, och det kan göras sannolikt att de nytillsatta utländska 

styrelseledamöterna enbart innehar ett fåtal styrelseuppdrag i Sverige. Den ökade 

internationaliseringen, som tros ligga bakom ökningen av antalet utländska 

styrelseledamöter, torde därmed leda till en minskad täthet i styrelsenätverket. 
                                                 
174 Bohman (2010) ; Collin (1997)  
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Den ökade ägarkoncentrationen ger en indikation på att styrelsenätverkets täthet 

skulle ha ökat från 1999 till 2009. Förändringarna i styrelsenätverket påvisar dock 

en minskning av nätverkets täthet under hela tioårsperioden. Förklaringen till 

styrelsenätverkets minskade täthet under hela tioårsperioden går därmed inte att 

hänföras till förändringar av ägarkoncentrationen. Dock skulle 

ägarkoncentrationen kunna utgöra en förklarande faktor till att styrelsenätverkets 

täthet, under den andra femårsperioden, kom att öka. Det var också under denna 

period som den största ökningen av ägarkoncentrationen på börsen ägde rum.  

 

Ökningen av andelen utländska styrelseledamöter påvisar att 

internationaliseringen varit en påverkande faktor mot den minskade tätheten i 

styrelsenätverket. Dock torde internationaliseringen inte vara den enda faktorn 

som lett till den minskade tätheten i styrelsenätverket. Detta då andelen utländska 

styrelseledamöter som mest uppgår till 14,5 %, och därmed endast utgör en liten 

andel av den totala andelen styrelseledamöter i styrelsenätverket. Det torde 

således finnas även andra faktorer som kommit att leda till en minskad täthet i 

styrelsenätverket.  

4.3 4.3 4.3 4.3 Förklarande faktorer till förändringarna i det svenska Förklarande faktorer till förändringarna i det svenska Förklarande faktorer till förändringarna i det svenska Förklarande faktorer till förändringarna i det svenska 

styrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverketstyrelsenätverket    

Utifrån analyserna av både styrelseledamöternas och bolagens nätverk går det att 

konstatera att en förändring av styrelsenätverket har skett under perioden år 1999 

till 2009. Sammantaget visar resultaten att styrelsenätverkets täthet har minskat 

under hela tioårsperioden. Förändringen av styrelsenätverkets täthet är således i 

enlighet med studiens proposition, det vill säga att nätverkets täthet skulle minska. 

Men är denna minskning ett resultat av införandet av Svensk kod för 

bolagsstyrning? 

 

Studiens resultat visar på att merparten av de reglerade bolagen valt att tillämpa 

Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare har majoriteten valt att följa 

bolagsstyrningskodens stadganden kring tillsättande av valberedning, majoriteten 

oberoende styrelseledamöter, styrelsernas uppgifter och strävan efter en jämn 
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könsfördelning. Det innebär således att bolagen tillämpar de stadganden som 

torde påverka det svenska styrelsenätverket, mot en minskad täthet. Att tätheten 

har minskat, tillsammans med att stadgandena i bolagsstyrningskoden följs, 

indikerar således på att Svensk kod för bolagsstyrning kan ha haft en inverkan på 

det svenska styrelsenätverket. Dock påvisar studiens beroende variabler att den 

största minskningen av styrelsenätverkets täthet skedde mellan år 1999 och 2004, 

det vill säga innan svensk kod för bolagsstyrning infördes. Vidare går det att 

urskilja få signifikanta förändringar av styrelsenätverket efter det att Svensk kod 

för bolagsstyrning infördes. De signifikanta förändringar som går att urskilja är i 

variablerna centralitet och path length. Båda dessa variabler indikerar på en 

ökning av styrelsenätverkets täthet efter införandet av Svensk kod för 

bolagsstyrning, vilket inte är förenligt med studiens proposition. Införandet av 

Svensk kod för bolagsstyrning kan således inte ha varit den bidragande orsaken 

till att styrelsenätverkets täthet kom att minska. Innebär detta då att Svensk kod 

för bolagsstyrning inte medfört någon minskning av styrelsenätverkets täthet? 

 

Mycket talar för att minskningen av styrelsenätverkets täthet skedde redan innan 

införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. En möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att bolagen påbörjat en anpassning till regleringen, redan innan dess 

införande. Exempelvis går det att uttyda tendenser till att bolagen började anpassa 

sig till stadgandet att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna, redan innan 

regleringen infördes. År 2002 kungjorde regeringen att införandet av 

könskvotering i styrelserna skulle lagstadgas175. Aktualiseringen av könskvotering 

i styrelse skulle vidare kunna utgöra en bidragande faktor till att frågan till viss del 

kom att regleras i Svensk kod för bolagsstyrning. Detta eftersom bearbetningen av 

bolagsstyrningskoden ägde rum vid ungefär samma tidpunkt. Data påvisar att en 

markant ökning av antalet kvinnliga ledamöter ägde rum åren efter hotet om att 

införa regleringen. Detta påvisar att hotet om att en reglering skall införas kan 

leda till att bolag anpassar sig redan innan regleringen införs. Det kan således vara 

vetskapen om att en bolagsstyrningskod skulle införas som lett till den minskade 

tätheten i styrelsenätverket, och att hotet om att införa regleringen haft större 

effekter på styrelsenätverket än själva införandet av regleringen.  

                                                 
175 Adams & Ferreira (2009) 
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En annan möjlig förklaring till den minskade tätheten i styrelsenätverket, utöver 

hotet att införa en bolagsstyrningskod i Sverige, skulle kunna vara den ökade 

internationaliseringen. Variabeln utländska styrelseledamöter påvisar en 

förändring mot en minskad täthet i styrelsenätverket under den första 

femårsperioden. Dock torde detta inte vara den enda påverkande variabeln. Detta 

då andelen utländska styrelseledamöter utgör en tydlig minoritet av 

styrelseledamöterna i styrelsenätverket. Då förändringarna i andelen utländska 

styrelseledamöter är relativt små, borde detta således inte få någon större effekt på 

styrelsenätverket som helhet.  

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat göra det sannolikt att regleringar, i form av 

Svensk kod för bolagsstyrning, har haft en påverkan på styrelsenätverket i Sverige 

under perioden 1999 till 2004. Förändringen av styrelsenätverkets täthet har 

motsvarat vad studiens proposition föreskrivit. Dock har den påverkande faktorn 

till förändringen inte varit i enlighet med propositionen, då införandet av Svensk 

kod för bolagsstyrning inte varit den påverkande faktorn. Det bör det snarare vara 

tillkännagivandet av att en reglering skulle införas som lett till att bolagen kommit 

att anpassa sig, vilket därmed har kommit att påverka styrelsenätverket i Sverige. 

Dock har det skett en ökning av styrelsenätverkets täthet under den andra 

perioden. Vilken förklarande faktor kan finnas till denna förändring?  

 

I denna studie har vi inte kunnat identifiera några faktorer i Svensk kod för 

bolagsstyrning som skulle kunna ha lett till en ökning av styrelsenätverkets täthet. 

Däremot kan ökningen av ägarkoncentrationen i börsbolagen ha lett till att 

styrelsenätverkets täthet ökade mellan år 2004 och 2009. Denna faktor skulle 

således kunna vara den förklarande faktorn till att styrelsenätverkets täthet ökat 

mellan år 2004 och 2009. 
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5555. . . . Påverkar regleringar styrelsenätverket?Påverkar regleringar styrelsenätverket?Påverkar regleringar styrelsenätverket?Påverkar regleringar styrelsenätverket?    

 etta kapitel presenterar de slutsatser som genererats under studiens 

gång, angående regleringars påverkan på styrelsenätverket. Slutligen 

presenteras förslag till vidare forskning kring det svenska styrelsenätverket och 

vad som påverkar detta.   

Syftet med denna studie har varit att undersöka om, och i så fall hur, det svenska 

styrelsenätverket förändras efter utvecklandet och implementeringen av en 

reglering. Vår ambition har varit att ge förklaringar till varför eventuella 

förändringar sker. Utifrån studiens referensram har vi kunnat generera en 

proposition som sedan analyserats mot det empiriska materialet. Studiens 

proposition är följande;  

 

Införandet av Svensk kod för bolagsstyrning har lett till att tätheten i det svenska 

styrelsenätverket har minskat. 

 

Studien har visat att tätheten i det svenska styrelsenätverket har minskat från 1999 

till 2009, detta i enlighet med studiens proposition. Den största minskningen 

skedde mellan åren 1999 och 2004, det vill säga innan Svensk kod för 

bolagsstyrning infördes. Vidare skedde en ökad täthet i det svenska 

styrelsenätverket mellan åren 2004 och 2009. Det senare motsäger således 

studiens proposition. Det går således att konstatera att införandet av regleringen 

inte lett till en minskning av tätheten i styrelsenätverket. Däremot kan det göras 

sannolikt att hot om en reglering, som påverkar styrelsesammansättningar, kan 

leda till förändringar i styrelsenätverket redan innan regleringen införs.  

 

Vidare kan det göras sannolikt att den ökade internationaliseringen, i kombination 

med hotet om regleringen, kan ha lett till minskningen av styrelsenätverkets täthet 

mellan åren 1999 och 2004. Ökningen av styrelsenätverkets täthet mellan åren 

2004 till 2009 kan sannolikt inte hänföras till införandet av en reglering. Däremot 

D 
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utgör sannolikt den ökade ägarkoncentrationen en påverkande faktor till ökningen 

av nätverkets täthet.  

 

Denna studie har således påvisat att hot om regleringar kan utgöra ett effektivare 

instrument för att åstadkomma förändringar i styrelsenätverket, än själva 

införandet av en reglering.  

5555.1 Förslag till fortsatt forskning.1 Förslag till fortsatt forskning.1 Förslag till fortsatt forskning.1 Förslag till fortsatt forskning    

Vi anser att det vara av stort intresse att se hur det som återges i Svensk kod för 

bolagsstyrnings stadganden kring styrelsesammansättningen, hanterades innan 

införandet av den svenska bolagsstyrningskoden. Detta för att kunna erhålla en 

djupare analys om självregleringars påverkan på det svenska styrelsenätverket. 

Vidare vore det av stort intresse att genomföra en liknande studie om ett antal år, 

då Svensk kod för bolagsstyrning torde blivit mer väletablerad och tillämpad i de 

svenska börsnoterade bolagen.  
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