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Något om Gunnar Westling

• Ekonomie Doktor från Handelshögskolan i Stockholm. 
Forskning kring bl a
– Problemlösning i stora komplexa utvecklingsprojekt
– Leda innovation i tjänsteföretag

• Ledarskap i offentlig sektor 
– Statsförvaltningen
– Mötet mellan politik och tjänstemän

• Styrelsearbete och samspel med ledningen i organisationer 
med blandade logiker
– Kooperativa företag
– Ledarskap i offentligt ägda bolag
– Idrottsorganisationer

• Strategisk rådgivning, ex
– Regeringens ledarskapsprogram för generaldirektörer



24 deltagare i de två första programmet
• Kerstin Arnemo, Lantmännen, tidigare Landshypotek
• Henrik Wahlberg, Lantmännen
• Per Wijkander, Lantmännen
• Filippa Drakander, Riksbyggen
• Niklas Pettersson, Riksbyggen
• Lise-Lott Fjell, Riksbyggen
• Yvonne Pettersson, Riksbyggen
• Erika Eriksson, Mellanskog
• Lennart Sundén, Mellanskog
• Per-Olof Hilmér, Landshypotek
• Lars-Johan Merin, Landshypotek
• Erik A. Eriksson, Landshypotek
• Claes Mattsson, Landshypotek
• Jenny Hjalmarson, HSB Stockholm och HSB Riksförbund
• Azadeh Rojhan Gustafsson, HSB Norra Stor-Stockholm
• Erik Zetterlund, HSB Södermanland
• Sebastian Lindroth, HSB Riksförbund och HSB Sydost ek. för
• Ann-Kristine Johansson, KF
• Anders Jonsson, Norrskog
• Torsten Medalen, Norrskog
• Magnus Sandin, Norrmejerier
• Helena Ågren, Norrmejerier
• Nils Asle Dolmseth, TINE SA
• Mikael Bäckström, LRF riksförbund
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Nya grepp och arbetsformer för hur ägarna (medlemmarna) 
engageras 

”Det finns också en dimension som inte belyses i det vi gör 
idag, och det är den speciella ledarroll som de 
förtroendevalda har. Och det är den roll som de 
förtroendevalda svarar gentemot medlemmarna. Det kan 
bli ett väldigt tryck i mötet med medlemmarna som inte är 
så lätt att hantera för en förtroendevald”
”En utmaning som alltid finns i ett kooperativ är ju att få 
delaktighet och engagemang från ägarna. Det är vår 
största stötesten. Om engagemanget från ägarna minskas 
och de känner uppgivenhet så är man på en farlig väg”
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Ägarstyrningen - har den hamnat på efterkälken? 

”Det jag oroar mig mycket för är hur man skall få 
ägarrepresentanter att engagera sig. Ägarstyrningen är en 
stor utmaning och framförallt själva stämman. Här behöver 
vi bli mycket mer modiga och proffsiga”

”Vi har problem att få engagemang bland våra ägare. 
Ägarstrukturen har inte riktigt hängt med. Det finns en 
jättepotential att öka engagemanget”
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Utveckla hur värdeskapandet kan fångas, påvisas 
och styras 

”Ekonomi och kooperation – vad är bra resultat? Hur 
synliggörs och fångas de? Hur kan vi påvisa vårt 
värdeskapande?”

”Vi har ju också en helt annan affär än ett vanligt 
aktiebolag. Ett aktiebolag gäller det att maximera vinster 
för aktieägare. För oss gäller att maximera vinster för våra 
producenter, d v s våra medlemmar och ägare. Och det är 
en annan typ av affär”
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källa: Forssell & Ivarsson-Westerberg Organisation från grunden (2007) 

Tre samhällssektorer och karaktäristiska för deras 
idealtypiska organisationsformer

Sfär Företag Förvaltning Förening

Organisation Det (privata) 
aktiebolaget

Förvaltningen, 
myndigheten, statligt 
verk etc

Föreningen

Ägare Aktieägare Stat, landsting, kommun Medlemmar

Syfte Ge avkastning på 
ägarnas investering

Förvaltning och 
produktion av 
samhällsnytta

Främja gemensamma 
intressen

Avnämare Kunder (ett urval av) Medborgare (alla) Medlemmar

Relation Frivillig och 
tidsbegränsad

Tvingande och varaktig Frivillig

Finansiering Försäljningsintäkter Skatter Avgifter/bidrag



Det kooperativa företaget



Balansakt i kooperativa företag

• Leverantör och/eller ägare?

• Likabehandling och öppen förening?

• Social eller ekonomisk funktion?

• Medlemmar eller ”experter” i styrelsen?

• Representant eller ledamot?
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Ideell 
förening

Ek. 
förening

För-
valtning

Professions 
arena

Aktie-
bolaget



Vilka var dina viktigaste insikter/lärdomar för dig som 
styrelseledamot?
• ”Kooperativa företag kan få väsentligt olika mål beroende på vilka som är medlemmar och vad deras 

målbilder är. Det finns stora risker med att i för stor omfattning ersätta föreningslogik och idéer med 
motsvarande logik från typiskt privata företag.”

• ”Utbytet mellan deltagare från vitt skilda företag är mycket värdefullt.”

• ”Vikten av att medlemmar ska få komma till tals för att föreningen skall förtjäna förtroende”

• ”Att verkligen uppfatta subtila signaler innan en kris är ett faktum”

• ”Det är en utmaning att vara både ägare och kund men att dagarna har gett mig verktyg för att se på 
detta både bredare och djupare”

• ”Vikten av att alltid bilda mig en egen uppfattning”

• ”Jag har fått en ökad kunskap i att analysera vår verksamhet”

• ”Att vi fick ord på och en insiktsfull beskrivning av kooperationens komplexa struktur”

• ”Insikter kring federationens väsen. Väldigt klargörande”

• ”Argument för att komplexitet i organisation kan vara en viktig tillgång och inget man oreflekterat skall 
försöka komma bort från”
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Vilka var dina viktigaste insikter/lärdomar för dig som 
styrelseledamot?

• ”Samspelet med verkställande direktören och hur vi får ut det bästa i samspel 
mellan styrelse och ledning”

• ”Vikten av att förstå ekonomin kopplad till verksamheten. Hur verksamhetens 
välmående går att få ett bra grepp om.”

• ”Vikten av att ändamålsparagrafen verkligen hålls levande.”

• ”Jag har fått en fördjupad förståelse för den kooperativa affären”

• ”Att vara styrelseledamot i en kooperation innebär att det finns olika perspektiv att 
ta hänsyn till vid beslut utifrån affär medlemsnytta, organisation och syfte”

• ”Jag har fått insikter kring hur vi får rätt balans mellan ägarstyrning och 
tjänstemannastyrning”

• ”Mycket bra att undersöka scenarion framåt får var och en av våra verksamheter. 
Det var mycket bra och blir till stor nytta vid strategibeslut.”

• ”Insikter i hur vi kan arbeta mer långsiktigt med vår ekonomi.”
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Anser du att din förening borde betona företagslogiken mer (d v s 
mer som ”som ett vanligt privat företag”), eller än mer betona 

föreningsuppdraget och medlemsdemokratin (d v s bli mer ”av en 
förening”)?

Responses



2019-01-29

63%

24%

13%

Vi har en god spänst och
dynamik idag

De förtroendevalda i
styrelsen borde utmana
tjänstemannaledningen

mer

Tjänstemannaledningen
borde utmana de
förtroendevalda i

styrelsen mer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Är spänsten och dynamiken i samspelet mellan de förtroendevalda och 
tjänstemannaledningen tillräcklig idag?



Några viktiga gemensamma utmaningar

Spänsten och dynamiken i samspelet mellan 
medlemmar, styrelse och ledning behöver utvecklas. 
Formerna för hur ägarna (kunderna/medlemmarna) engageras och styr 
verksamheten behöver utvecklas och förstärkas. 

Utveckla hur värdeskapandet kan fångas, påvisas och 
styras 
I en tid där aktiebolaget är normen och utgångspunkten för diskussionen 
i samhället, behöver de kooperativa och ömsesidiga företagen utveckla 
hur de fångar, påvisar och styr sitt värdeskapande. 

Den kooperativa- och ömsesidiga associationsformen 
och dess affärsmodell behöver framstå som en 
självklar och viktig företagsform. 
De kooperativa företagen behöver återta en ”plats på kartan” så att 
dessa associationsformer och affärsmodeller uppfattas som en självklar 
och viktig form av företagande. 
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Ägardirektiv för Landshypotek Bank AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 Syfte 
Syftet med ägardirektivet är att klargöra ägarnas krav på den helägda banken samt vilka 
mål som banken förväntas uppnå. Ägardirektivet beslutas av föreningens styrelse och 
implementeras av bankens styrelse.   

Bankens verksamhet styrs av tre grundläggande dokument, indirekt av föreningens 
stadgar och direkt av bolagsordning och ägardirektiv.  

2 Föreningens ändamål 

2.1 Mission 

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
via den helägda banken säkerställa att ägare och arrendatorer till jord- och 
skogsbruksfastigheter får en konkurrenskraftig finansiering för sitt företagande.”  
 

3  Föreningens medlemmar  

3.1 Ägare  

Landshypotek ekonomisk förening är en kooperation som ägs av dess medlemmar. För 
att upptas som medlem krävs att medlemmen har lån i banken.  

Medlemsgrundande lån ges enbart till ägare av jord- och skogsbruksfastigheter1 samt till 
arrendatorer som bedriver verksamhet på sådan fastighet.  

Lånet ska avse finansiering av medlemmens företagande, även lån till bostad omfattas. 

4 Bankens uppdrag  

4.1 Nyckeltal  

Nyckeltal som styrning av bankens verksamhet revideras årligen genom beredning i 
kapitalutskottet och beslut i föreningens styrelse.  
 

                                                
1 Som en hjälpregel används taxeringskoderna för lantbruksegendom (110-199) 
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”Jag har bland annat gått utbildningar hos 
Styrelseakademin. Den var i sig bra, men saknade helt 
perspektiv kring vad det innebär att vara en ekonomisk 
förening. När jag pratade med Styrelseakademin om detta 
så trodde det att jag pratade om någon sorts liten ideell 
förening. När vi i själva verket är en av de största privata 
företagen där vi verkar.”
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Programmets syfte

Programmet syftar till att åstadkomma ett kvalificerat 
erfarenhetsutbyte och ”sparring” mellan styrelseledamöter i 
stora kooperativa företag gällande hur ni kan påverka och 
möta olika typer av utmaningar. 
Mycket av arbetet sker i en dynamisk och levande samtalsform 
med utbyte mellan er deltagare, och mellan deltagare och 
fakultet.
Som ”bräckjärn” i diskussionen kommer vi använda 
jämförelser mellan era verksamheter (gällande era 
medlemmar, era olika typer av ägar-organisationer, företagens 
finansiella styrka och lönsamhet m m) samt perspektiv och 
forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i stora 
kooperativa verksamheter.
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Finansiell beskrivning (2017)

HSB HSB HSB HSB Lands-
Riksförbund N Stor-Sthlm Sydost Södermanland hypotek Lantmännen LRF Riksbyggen Tine

STORLEK
Antal anställda 75 76 127 101 174 9 850 1 353 2 728 5 319
Antal medlemmar 605 000 23 855 17 437 11 396 40 000 25 021 139 717 190 10 478
Intäkter MSEK 262 93 133 282 757 39 686 1 689 8 377 22 511
Tillgångar MSEK 1 781 539 1 235 1 607 84 399 33 515 6 251 12 595 16 042

TILLVÄXTTAKT
Genomsnittlig tillväxttakt i intäkter 2012- 2017 år 19,2% 0,6% 2,7% 6,1% 7,8% 1,9% -5,2% 14,6% 2,6%

LÖNSAMHET
Avkastning på sysselsatt kapital -0,9% 5,4% 0,4% 3,4% 1,0% 7,8% 12,6% 3,9% 13,7%
Avkastning på eget kapital -1,2% 13,0% 1,6% 12,8% 5,4% 9,1% 7,2% 6,2% 17,3%

FINANSIELL STYRKA
Soliditet 59,7% 38,8% 20,4% 12,5% 7,1% 43,0% 61,1% 44,1% 47,1%



Teman från i intervjuerna

Varför är du styrelseledamot?
Ägarstyrning och medlemmarna/ägarna
Ägar-organisationen
Samspel med och mellan medlemmar
Medlemmarna förändras
En utmaning att hitta personer som vill engagera sig som 
förtroendevalda
Det kooperativa företaget
Samspel mellan ägare/medlemmar och tjänstemän
Hur tar jag ansvar på bästa sätt som styrelseledamot?
Utmaningar i verksamheterna
Konkurrens
Digitalisering
Hur kan vi skapa bostäder för alla?
Politisk och samhällelig påverkan
Utveckla styrningen
Andra utmaningar
Förväntningar på programmet



Samspel ägare - styrelse - VD - Ledningsgrupp

1-5 års sikt. Styrelsen –Lägga mest energi på de 
framåtriktade och svåra frågorna, Se och hantera 
risker 

VD – 1 års sikt. Sköta verkstygslådan
och löpande förvaltning. Omsätta 

övergripande inriktningar till konkret 
plan

Ledningsgrupp – arbeta med helheten

Verksamheten

5-25 års sikt. Ägarna–Uttrycka sammanhanget och 
ändamålet med med bolaget
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”Strategi”



Planering av programmet och dess koppling till 
intervjuteman

20 sept 21 sept 19 nov 20 nov 12 april 
(2019)

Förmiddag Intro
Ägarstyrning

Effektivitet, 
finansiell styrka 
och lönsamhet 

Intro och 
återblick
Scenarion
framåt för 
respektive 
företag

Olika typer av 
medlemmar –
vad vill de?

Intro och 
återblick
En kris i 
antågande 

Eftermiddag Forts. 
ägarstyrning 

Forts.
Effektivitet.

Summering 

(Scenarion
framåt för 
respektive 
företag

Utveckla 
samspelet i 
styrelsen

Att agera som
styrelse-
ledamot i en 
hybrid-
organisation

Samspel 
mellan styrelse 
och ledning. 
Summering 
och slutsatser

Kväll (Vilken VD 
behöver vi?)

Olika typer av 
medlemmar 


