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Rethinking Corporate Governance innehåller en synnerligen omfattande, inträngande och 
öppen beskrivning av hur en betydande del av den svenska storföretagssamheten utveck-
lades fram till början av 2000-talet. Studien bygger på omfattande skriftliga källor (inklusive 
både privata dokument/brev och konfidentiellt företagsmaterial) och ett mycket stort antal 
intervjuer med bolagens ägare, styrelseledamöter och företagsledningar. 

Fokus ligger på den svenska skogsindustrin och då alldeles särskilt på hur fyra av dess 
storbolag växt fram – det handlar då om Holmen (som inkluderar bl a MoDo och Iggesund), 
StoraEnso (som inkluderar bl a Billerud, Papyrus, Swedish Match och Feldmühle), SCA (som 
inkluderar bl a Mölnlycke, Peaudouce, Laakirchen, Reedpack och PWA) och Sveaskog (som 
inkluderar bl a Domänverket, ASSI, AssiDomän och Ncb).

Denna skrift visar på vilka krafter som varit de viktigaste för storföretagens utveckling över 
åren, dvs hur bolagens framtider formats såväl av individer i olika konstellationer som av 
”naturdrivna” händelser eller nya resurser. När det gäller individerna handlar det såväl om 
enskilda aktörer (t ex entreprenörer, politiker och finansiärer) som om kollektiva insatser (t ex 
forskare och kunder). Boken visar också på betydelsen av vilka kulturer som utvecklas i och 
kring företagen, liksom hur olika omgivande institutioner (t ex lagar, handelsvillkor och andra 
normsystem) påverkat utvecklingen.
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• Vilken roll spelar (huvud)ägarna för hur bolag utvecklas?
• Vilka är ägarnas viktigaste styrmedel?
• Vilken betydelse har ägaren som person för utvecklingen?

• Hur bestäms vad som är viktiga frågor för bolagen?
• Hur skapar ägare och styrelser förädlingsvärde?

• Vilket genomslag har ny lagstiftning på företagens val av   
inriktning?

• Vilken betydelse har innovationer för företagens val av 
inriktning?

• Vilka roller spelar entreprenörer och finansiärer i utvecklingen?
• Vilket flöde bestämmer strategierna: det operativa eller det 

finansiella?
• Vad förklarar radikala strategiförändringar?


