
En bok om inflytande           i bolagsstyrelser

Det saknas 20 000 arbetstagarrepresentanter 
i svenska bolag  

Personalen på alla svenska aktiebolag med 25 eller 
fler anställda, o h lokalt kollektivavtal, har lagstadgad 
rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen. Som 
arbetstagarrepresentant har du samma rättigheter och 
skyldigheter som de stämmovalda styrelseledamöterna – vilket  
innebär ett stort ansvar men också en oerhört stor chans att 
vara med och påverka. För att inte tala om vilken nytta det gör
för dina personliga erfarenheter och ditt cv...

I den här lilla skriften vill vi bidra med goda råd och 
information till dig som funderar på att ta uppdraget som 
arbetstagarrepresentant. Här finns o kså en del matnyttigt för 
dig som redan arbetar i en styrelse och för dig som sitter i en 
valberedning som ska nominera kandidater till uppdraget. 

Vår förhoppning är att vi med gemensamma ansträngningar ska
kunna besätta de lediga platser som finns i svenska styrelse . 
Det är ett uppdrag som är för viktigt att för att slarvas b ort !
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Personalen på alla aktiebolag 
med 25 eller fler anställda 
– om de har lokalt kollektivavtal –
har lagstadgad rätt att utse
representanter till bolagsstyrelsen.
De kallas arbetstagarrepresentanter.
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I Sverige har personalen på alla aktiebolag med 25 eller fler
anställda, och lokalt kollektivavtal, rätt att utse representan-
ter till bolagsstyrelsen. Lagen kom i mitten av 70-talet och 
är unik i världen, det är bara vi tillsammans med Norge och 
Danmark som har ett sådant system. Lagen syftar till att ge 
anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet för 
att bidra till stabila och långsiktigt lönsamma företag. Att 
representera sina kollegor innebär att tillföra kompetens och 
erfarenhet från verksamheten in i styrelsens arbete. 

Vi vet att arbetstagarrepresentanterna är viktiga för ett 
framgångsrikt styrelsearbete. Vi inom PTK har genom åren 
träffat mängder av företagsledare som vittnar om vad arbets- 
tagarnas representanter bidrar med. De besitter värdefull 
kunskap om bolaget, har andra infallsvinklar och ställer an-
norlunda frågor än övriga ledamöter. 

Det finns alltså en gyllene chans till inflytande, och det 
är en chans som vi måste ta vara på. Att få en möjlighet att 
påverka och utöva inflytande ända upp på styrelsenivå är 
fantastiskt för den egna utvecklingen, och bidrar också till 
lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för Sverige. 

Ta chansen att påverka!
Den senaste tiden har vi sett en vikande trend i antalet valda 
arbetstagarrepresentanter.

Långt ifrån alla arbetsplatser och klubbar som har möjlig- 

Sverige behöver  
fler arbetstagar-
representanter

Anneli Laanep Joandi, 
Louise Widén och 
Ylva Peterson 
ansvarar för PTK:s  
utbildningar för 
styrelseledamöter.
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heten att utse en representant till styrelsen gör det. I nuläget saknas minst 50 000  
arbetstagarrepresentanter i de svenska styrelserna.

Vi och våra medlemsförbund vill vända den utvecklingen. Vi har den här chansen till 
inflytande men tar den inte fullt ut. Från PTKs sida jobbar vi hårt för att sprida kunskapen 
om uppdraget. Vi vill tala om att det finns och vad som krävs för att kunna ta det. PTK er-
bjuder en gedigen utbildning till de valda arbetstagarrepresentanterna, och stöttar under 
tiden man sitter i styrelsen. Vi vill visa hur utvecklande det är att arbeta i en bolagsstyrelse 
och inspirera potentiella kandidater till att ta ett sådant uppdrag. Ett led i det arbetet är 
utgivningen av den här boken.

Men vi vill också vända oss till PTKs medlemsförbund, lokala klubbar och valbered- 
ningar. Det är först när alla jobbar tillsammans som vi kan vända den vikande trenden och 
få in fler arbetstagarrepresentanter i företagens styrelser. Vi måste hjälpas åt att sprida 
information och peppa våra medlemmar – först då kan vi förändra situationen.

Med arbetstagarrepresentanter i styrelsen blir besluten bättre förankrade och lättare 
att genomföra, och samarbetsklimatet på företagen blir bättre. Tillsammans bygger vi 
långsiktigt lönsamma företag – det tjänar vi alla på. a

Ylva Peterson, Louise Widén och Anneli Laanep Joandi utbildningsansvariga
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En styrelse ansvarar för bolagets 
långsiktiga styrning och fattar 
främst beslut i frågor av mer 
övergripande karaktär. Styrelsens 
huvuduppgifter är: 

Strategi
– Besluta om organisationens

framtid

Kontroll
– Förstå och styra utfallet

Förvaltning
– Ta hand om bolagets angelägen-

heter

Ledning
– Se till att vd verkställer
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Alla styrelseledamöter 
har samma rättigheter och 
skyldigheter – oavsett om 
de är stämmovalda eller 
arbetstagarrepresentanter. 
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Som arbetstagarrepresentant 
är du med och medverkar till 
att skapa ett långsiktigt 
lönsamt företag – det tjänar 
alla på!

När anställda är repre-
senterade i styrelsen blir 
besluten bättre förankrade 
och lättare att genomföra, 
och samarbetsklimatet på 
företaget blir bättre.
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”Om jag kommer ihåg mitt första styrelsemöte? Ja, det glöm-
mer jag verkligen inte... Det är klart att det var nervöst! Vad 
skulle hända, hur skulle jag bete mig, vad förväntades av mig?

Det är ju ett antal prominenta personer som sitter i SEBs 
styrelse. Marcus Wallenberg, Signhild Arnegård Hansen, som 
bland annat varit ordförande i Svenskt Näringsliv, Tomas 
Nicolin som är son till Curt Nicolin och Johan H Andresen, 
som är Norges Wallenberg. Så det är klart att det var pirrigt. 

Våra styrelsemöten börjar alltid med en lunch så där fi k 
jag kliva in. Säga hej och presentera mig och börja snacka 
lite, det var ju inte mycket annat att göra. Men jag upptäckte 
ganska snart att de är precis som oss andra. Snackar om 
vad man gjort i helgen, skämtar lite, frågar hur det är med 
gemensamma vänner. De har kanske något dyrare hobbies 
än de flesta men annars är det mycket som är sig likt. Det 
brukar vara en väldigt god stämning på våra möten och det 
var det då också. 

Eftersom jag är ordförande i Akademikerföreningen på 
banken hade jag ju viss erfarenhet av styrelsearbete, men 
det här är på en så helt annan nivå. Jag tror knappt det går 
att jämföra med något annat. Det är ett oerhört komplext 
material som behandlas vid varje möte och det är faktiskt 
omöjligt att förstå allt. Det tror jag inte någon i styrelsen gör, 
utan vi har olika specialområden helt enkelt. Det brukar vara 
ett par hundra sidor att gå igenom, allt är på engelska och det 

Håkan Westerberg
Arbetstagarrepresentant i SEBs styrelse

Håkan Westerberg är 
Systems Management 
Advisor och ordförande 
i Akademikerföreningen 
på SEB.

Arbetstagarrepresentant 
sedan 2011.
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finns ju så oerhört många termer! Fast för ett tag sen kom faktiskt Annika [Falkengren, 
vd] med en ordlista, och det tror jag var väldigt uppskattat. Av alla i styrelsen, faktiskt. 

Nu har jag arbetat i styrelsen i tre år och äntligen känner jag att jag börjar få lite koll 
på läget. Jag var också ledamot i styrelsen för SEB Kort i två år, och det var ju något 
helt annat. Den affären är så mycket mer avgränsad och lättare att relatera till, vi har ju 
alla kredit- eller bankkort. På ett sätt var det skönt att få det perspektivet, det gjorde det 
lättare att acceptera att styrelseuppdraget i SEB Bank är så väldigt komplext och att det 
måste få ta tid att komma in i det. 

Men det är kul. Eller man kanske snarare ska beskriva det som intressant. Väldigt 
intressant. Det är ju en fantastisk chans att få tillträde till en annan värld. Möta människor 
man inte skulle mött annars och inte minst lära sig helt vansinnigt mycket. Det är klart 
att det boostar självförtroendet, även om det inte påverkar min roll inom IT-sidan i övrigt. 

SEB har en lång tradition av att ha arbetstagarrepresentanter i sina styrelser, så 
det är inget konstigt för någon här. Med tanke på att styrelsearbetet är så komplext så 
förväntas vi inte delta i alla diskussioner, det är helt okej att sitta tyst om man inte har 

något att tillägga. Det område vi förväntas ha mycket input kring är utvärdering av vd och 
hennes ersättning. Övriga styrelsen är mycket intresserad av vad folk på golvet säger, hur 
uppfattar vi att åtgärder implementeras och hur är stämningen bland oss medarbetare. 
Och på det området känner jag att vi gör en väldigt viktig insats, bidrar med information 
som annars skulle vara mycket svår för styrelsen att få tag på. 

Vi kan ju också bidra med en del kunskap från våra linjejobb. När vi diskuterar  

”Det är klart att det var nervöst. 
Det är ju ett antal prominenta 
personer som sitter i SEBs 
styrelse. Marcus Wallenberg, 
Signhild Arnegård Hansen, Johan H 
Andresen...”
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IT-frågor känner jag mig hemma på ett helt annat sätt, där har 
jag en fördel gentemot flera av de andra styrelseledamöterna 
tror jag. 

Inför varje möte träffas vi fyra arbetstagarrepresentanter 
och vd, för att förbereda oss. Då har vi chansen att ställa 
frågor och undra över sådant vi inte förstår. Och det har jag 
inte alls svårt för, Annika är väldigt bra och pedagogisk där. 
Det känns inte alls som att man kommer med dumma frågor. 

”Nu har jag arbetat i 
styrelsen i tre år och 
äntligen känner jag att 
jag börjar få lite koll 
på läget.”

PTKs utbildningar har gett mig en stor trygghet. En trygghet 
som baserar sig på att jag vet vilka rättigheter och skyl-
digheter jag har, varför det är viktigt att jag är med i det här 
rummet, vad jag kan tillföra som ingen annan kan och så 
vidare. Det har gjort mitt arbete mycket lättare. 

Det är kutym på banken att ordföranden i facken också 
tar uppdraget i styrelsen. Så när jag blev vald till ordförande 
visste jag att det här skulle ingå, så var det bara. Och jag 
skulle verkligen rekommendera alla som funderar på att ta 
det här uppdraget att göra det! Varför missa en sån chans 
att lära sig massor och samtidigt få en helt unik chans att 
påverka det bolag man jobbar på?” a

SEB är en ledande 
nordisk finansiell
koncern som har cirka 
16 000 anställda och 
kontor i ett 20-tal länder 
runt om i världen.  
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Håkans tips till dig som 
funderar på uppdraget  
som arbetstagarrepresentant: 

– Ha tålamod. Inse att det tar  
tid att komma in i rollen. 

– Det är okej att inte kunna allt, 
du bidrar ändå med ovärderlig 
kunskap från ditt håll. 

– Lägg ordentligt med tid på   
förberedelser. Och våga fråga om 
det du inte förstår! 
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Hur mycket tid krävs?

– Enligt förtroendemannalagen får 
du använda den tid du själv 
bedömer att du behöver. Ett 
riktmått kan vara att du behöver 
lika mycket tid före och efter 
mötet som mötet varar. Exempel: 
mötet är fyra timmar, då behöver 
du fyra timmar innan och fyra 
timmar efter, vilket blir totalt 
runt tolv timmar.

Får man betalt?

– Vanligtvis får man inget extra  
betalt när man är anställd, 
eftersom man kan göra styrelse-
arbetet på ordinarie arbetstid. 
Men om styrelsearbetet görs på 
annan tid än arbetstid bör man 
avtala om ersättning för den 
tiden.
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”Jag är en väldigt nyfiken person som alltid vill veta mer. Om 
det finns en möjlighet att prova något nytt så kan jag sällan 
låta bli. Och det var så jag bestämde mig för att kliva på det 
här uppdraget också. 

Jag har varit arbetstagarrepresentant sedan 2006. Start-
en blev oväntat brysk, jag och en kollega hade blivit invalda 
som suppleanter och tänkte oss en mjukstart där vi kunde 
lära oss allt av den mycket erfarna kollega som arbetade som 
ordinarie ledamot. Men så avled han plötsligt, mycket sorgligt, 
och där stod vi. Men vad skulle vi göra. Det var bara att ringa 
PTK och boka en kurs och kliva in i sin roll. Rakt in, bara.

Som tur var hade vi en otroligt professionell styrelseord-
förande då. Han visste verkligen hur man bedriver styrelse- 
arbete, vilket gav en väldigt stor trygghet. Och det var inte tal 
om att inte delta, det tilläts inte. Som ordförande tillämpade 
han någon slags runda bord-strategi där alla skulle uttala sig. 
Så man visste att man skulle behöva prata, det var bara en 
fråga om när. 

Det tror jag är något av det viktigaste jag har fått med mig 
under de här åren – våga öppna munnen! Ta plats. Säg det du 
tänker, det är lika viktigt som det någon annan har i huvudet. I 
början hände det ofta att jag hörde någon annan säga det jag 
tänkt och när det hänt tillräckligt många gånger blir man liksom 
”men då är det väl lika bra att jag säger det då”. Visst, ibland blir 
det fel men då brukar jag tänka att det får jag väl kompensera 

Eva Josefsson
Arbetstagarrepresentant i Norstedts styrelse

Eva Josefsson är 
royaltyansvarig för 
utländska rättigheter på 
Norstedts förlag. 

Arbetstagarrepresentant 
sedan 2006.
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vid nästa tillfälle eller jaja, vem kommer ihåg det om 50 år. 
När det gäller min egen prestation brukar jag för övrigt tänka att jag inte är här i egen-

skap av mig själv, utan som representant för mina 100 kollegor som har valt mig till det här. 
Jag ska göra ett så bra jobb som möjligt för att vårt bolag ska gå så bra som möjligt. 

Någon enstaka gång har det hänt att gubbväldet klivit in i styrelserummet. Vilket var 
obehagligt, men dels har det alltid bara handlat om enstaka individer, det har aldrig varit 
styrelsen som enhet som ställt oss arbetstagarrepresentanter bakom en glasvägg. Och 
dels hände det när jag hade några års erfarenhet och vågade ryta till. Jag blev riktigt arg, 

”Våga öppna munnen! Ta plats. Säg 
det du tänker, det är lika viktigt 
som det någon annan har i huvudet.”

faktiskt. Men det kändes helt berättigat, jag visste att det här var något jag inte behövde 
acceptera, och efteråt fi k jag en klapp på axeln av vår CFO. 

Stödet från en eller flera kollegor som också är med på mötena är väldigt viktigt. 
Oerhört viktigt, tycker jag. Under själva mötet går det ofta fort, samtalet är intensivt och 
man hinner inte alltid uppfatta exakt vad som sägs. Då är det skönt att efteråt få höra 
vad som egentligen hände och få lite feedback på det, så att man eventuellt kan göra an-
norlunda nästa gång. Det är ju ingen nackdel heller om man har lite olika personligheter. 
Det kompletterar ju varandra bra om någon kanske är den mer pratsamma, som jag, och 
någon den mer eftertänksamma, som i vårt fall min kollega. Då blir man ett bra team. 

De veckor vi ska ha möte lägger jag nog ungefär tio timmar på förberedelser och 
inläsning. Men i KF, som äger Norstedts, är praxis att alla som arbetar i bolagsstyrelser 
gör det på arbetstid. Sen lägger jag nog en del timmar av min fritid också på det här, 
men det är helt frivilligt. 

Att vara påläst är viktigt. För att inte säga allt. Vi har ett stort ansvar, precis lika stort 
som övriga ledamöter, så det är självklart att vi också måste ha en stor bakgrundskun-
skap. Genom åren har jag lärt mig att det är en god idé att ha en bra relation till bolagets 
CFO eller controller, så att du vågar fråga vad som finns bakom siffrorna. Om du inte 
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Evas tips till dig som funderar 
på uppdraget som arbetstagar-
representant:

– Börja som suppleant och sug
åt dig all kunskap du kan.

– Se ditt arbete som långsiktigt,
gärna längre än två år.
Tryggheten i rollen är något
som växer fram.

– Gå PTKs kurser. Utan dem hade
jag aldrig klarat uppdraget.
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förstår – fråga! Du har rätt att göra det och det är oerhört 
viktigt att förstå sammanhanget bakom siffrorna. 

Det vi kan tillföra styrelsearbetet är en kunskap om den 
faktiska verksamhet som pågår, om vad som händer i huset. 
Hur förankras de beslut vi tar hos medarbetarna? Styrelsen 
får visserligen en bild av det från ledningen, men den skiljer 
sig inte sällan från vår bild. Den kunskapen är ovärderlig för 
styrelsen, det är jag övertygad om. De företag som inte har 
arbetstagarrepresentanter i sina styrelser gör sig själva en 
väldigt stor otjänst. 

Jag är en person som är dålig på att ha en egen agenda, 
min agenda är nog mer att jag vill att den organisation jag 
är i nu ska fungera bra för då gör jag det också. Och för 
min roll på förlaget har nog inte styrelsearbetet gjort någon 
större skillnad. Men för mig personligen har uppdraget be-
tytt mycket, inte minst för mitt självförtroende. Jag har gått 
kurser, uppdaterat mina ekonomiska kunskaper, vågar tala 
och resonera i gruppen och tro på att det jag säger är viktigt. 
När det gäller mitt cv så är jag som sagt mycket nöjd med 
mitt jobb och har varit här länge så det är kanske inte så hett 
ändå, men jag tänker nog att ett sånt här uppdrag i alla fall 
inte ställer mitt cv i sämre dager.  

Så till alla som funderar på att ta det här uppdraget vill jag 
bara säga – gör det! Du kommer att lära dig så mycket och du 
kan göra en oerhört viktig insats för ditt bolag. Och gå PTKs 
kurser. Det har varit helt avgörande för mig. Jag har gått den 
långa grundkursen och därefter ett antal fördjupningskurser, 
där man fått träffa andra representanter och kunnat dela er-
farenheter. Det har betytt mycket för mig.” a

Norstedts Förlagsgrupp 
AB grundades 1823 
och är Sveriges äldsta 
förlag. Förlaget ger ut 
böcker under namnen 
Norstedts och Rabén 
& Sjögren. Företaget är 
ett helägt dotterbolag till 
Kooperativa Förbundet 
(KF). 
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”Min erfarenhet av styrelsearbete med arbetstagarrepresent-
anter är ganska lång och gedigen, kan man säga. Jag har, 
i ett antal olika roller, deltagit i styrelsearbete med arbets- 
tagarrepresentanter sedan 1989. Så det är ju gott och väl 
25 år nu. 

För mig har det varit ett väldigt värdefullt och positivt 
samarbete. Arbetstagarrepresentanterna bidrar stort till styr- 
elsearbetet eftersom de oftast har mest branschkunskap 
av alla i styrelsen.  Och eftersom vi jobbar i starkt konkur-
rensutsatta verksamheter är deras synpunkter på bolagets 
verksamhet utifrån ett konkurrensmässigt perspektiv oerhört 
värdefulla.  De har givetvis också en stor sakkunskap. 

Jag tycker också att de ofta tar styrelseuppdraget på rätt 
sätt. Det är ett stort ansvar men de brukar axla det mycket 
bra. De brukar också vara kunniga på flera områden, senast 
igår hade jag till exempel ett mycket givande samtal med en 
arbetstagarrepresentant angående ett företagsförvärv. Han 
hade många kloka synpunkter att komma med. 

Att arbetstagarrepresentanter ibland kan tycka att det är 
svårt att ta plats på samma sätt som övriga styrelseledamöter 
kan jag förstå. De känner sig inte alltid riktigt hemma i mil-
jön. Men det är styrelseordförandens uppgift att se till att de 
trivs och kan bidra med den viktiga kunskap de besitter. Man 
måste locka fram den, se till att alla får ta del av den. Och jag 
tycker att de som funderar i de banorna ska komma ihåg att 

Carl Bennet
Industriman och styrelseordförande

Industrimannen Carl 
Bennet är huvudägare 
och styrelseordförande 
i företagen Getinge, 
Elanders och Lifco. 
Tillsammans omsätter 
företagen ungefär 36 
miljarder kronor. 
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det som de bidrar med, som kunskaper om verksamheten och insikter i den bransch vi 
verkar i, är oerhört värdefullt för styrelsearbetet.

Det finns många lediga platser för arbetstagarrepresentanter i svenska bolagsstyrelser 
idag, vilket jag tycker är konstigt. Möjligen finns det en bild av att det skulle vara till besvär 
att ha dem i styrelser, något som enligt mig är en fullkomligt felaktig uppfattning. Min er-
farenhet är att arbetstagarrepresentanterna är ytterst ansvarsfulla och bidrar till bolagets 
styrning på ett mycket positivt sätt. De ser till företagets bästa från morgon till kväll. 

Men det är klart, om man inte vill bygga en verksamhet långsiktigt kanske man tänker 
annorlunda. Om man till exempel inte arbetar för att skapa de bästa produkterna, utan 
vill sälja produkter med högsta möjliga marginal för att driva upp en vinst och sälja hela 
klabbet så snart det går – då kanske man kan tycka att det är besvärligt med arbets- 
tagarrepresentanter i styrelsen. Men så jobbar inte jag. 

Det jag säger här har inget med politik eller ideologi att göra. Det bygger på mina 
erfarenheter och min respekt för människor som kan verksamheten. Jag är en lagspelare 
och jag vill ta tillvara på den kompetens som bäst kan bygga mina verksamheter. Och 
man blir aldrig bättre än den omgivning i vilken man verkar. 

Sen är jag uppvuxen på en gård och där lärde jag mig hur viktigt det är att jobba 
tillsammans. Man ska ha respekt för alla som jobbar i det egna laget, alla är viktiga och 
bidrar med något. Därifrån har jag fått en stor del av mina värderingar, men de är inte 
politiska. Det handlar helt enkelt om att ha respekt för den kompetens som finns” a

”Arbetstagarrepresentanterna 
har oftast mest branschkunskap 
av alla i styrelsen.”
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Enligt Svensk kod för bolags-
styrning ska styrelsen präglas 
av mångsidighet och bredd. 
Arbetstagarrepresentation är ett 
sätt att uppnå detta.
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Vad får jag berätta för mina 
kollegor när det gäller sådant vi 
diskuterar i styrelsearbetet?

– Som styrelseledamot har du
vårdnadsplikt, vilket innebär
att du inte får hantera
styrelseinformation så att
företaget skadas ekonomiskt. I
övrigt är du betrodd att själv
kunna avgöra med vilka du ska
diskutera ett ärende.
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Måste man vara fackligt aktiv 
för att få uppdraget?

– Inte juridiskt sett. Man
bör välja den som är bäst
lämpad oavsett vilket förbund
den personen tillhör. Men
det är en stor fördel om
arbetstagarrepresentanten
har facklig erfarenhet, inte
minst för att man känner sin
organisation bättre då.
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Sophie 
Nachemson-Ekwall
Forskare och doktor i företagsekonomi

Svenska börsbolag måste börja arbeta mer långsiktigt 
värdeskapande. Och i den förändringen har arbetstagar- 
representanter en viktig roll att spela, menar forskaren So-
phie Nachemson-Ekwall.

Tidigare en av landets mest tongivande ekonomijournalis-
ter, med tjänster på Dagens Industri, Affärsvärlden och Finans- 
tidningen (hon skriver fortfarande väldebatterade krönikor i 
den förstnämnda) är hon numera doktor i företagsekonomi 
på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har också uppdrag 
som rådgivare åt tunga kommunikationsbyrån JKL och en 
plats i Skandias fullmäktige. 

– Mitt intryck är att facket de senaste decennierna ge-
nerellt har tagit ett stort steg tillbaka när det gäller sin roll i 
företagens styrning. Och det gäller även arbetstagarrepre-
sentanterna, säger Sophie. 

Anledningarna till tillbakaklivet är flera men en av de vikti-
gaste, menar Sophie, är att den svenska fackföreningsrörelsen 
utan att protestera anammat det aktieägarfokus som numera 
råder i det svenska näringslivet. Och i den värderas fackens 
roll inte särskilt högt.

– I min forskning har jag tittat mycket på ägarfrågan
och hur den utvecklats historiskt. Vi har gått från ”den gode 
brukspatronen” till storägande genom anonymt fondkapital, 
via epoker av exempelvis starka direktörer. Sedan mitten av 
1980-talet har vi fått ett allt mer dominerande aktieägar- 

Sophie Nachemson- 
Ekwall är doktor i 
företagsekonomi på  
Handelshögskolan 
i Stockholm. Hon 
disputerade 2012 
med avhandlingen ”An 
Institutional Analysis of 
Cross-border Hostile 
Take-overs”.
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perspektiv, med stort institutionellt ägande. Det är pensionsfonder och aktiefonder som 
ägnar sig åt en diversifierad förvaltning med många olika tillgångar och bolag i portföljen.

Det leder till en placeringsfilosofi där styrningen sker på distans och kunskapen om 
det enskilda bolaget är förhållandevis lågt. Då blir aktiekursen ett enkelt riktmärke för 
förvaltarna och det blir mycket av aktieåterköp, utdelningar och strukturaffärer som driver 
aktiekursen i närtid. Resultatet har blivit en kortsiktig styrning av bolagen som i längden 
varken gynnar bolag, anställda eller samhället. 

– Det går inte att bygga ett bolag på årsbasis, eller ännu värre, som det ofta är nu, med
tremånadersperspektiv. För att vi ska få starka, lönsamma bolag behöver ledning och
styrelse ha ett perspektiv på minst fem till tio år, gärna upp till 20, 30 år. Och till exempel
i det här perspektivet som arbetstagarrepresentanterna kan vara viktiga. De kan stå för
en kontinuitet och en kunskap om företaget som verkar stabiliserande.

Kortsiktigt ägande skapar problem
Idag ägs 40 procent av Stockholmsbörsen av utländska institutionella placerare och de 
svenska pensions- och aktiefonderna äger ytterligare 20 procent. För Sverige har det 
stora inslaget av instiutionellt ägande varit extra problematiskt – nuvarande aktieägare 
har nämligen större makt här än i de flesta andra länder. Därför har också fokuseringen 
på vinstmaximering slagit igenom kraftigare. 

– I aktiebolagslagen står att ”om inget annat sägs ska bolaget bedriva vinst”. Om
inget annat sägs, alltså! Det betyder inte att bolaget till varje pris, in absurdum, måste 
maxa sina vinster utan hänsyn till något annat. Det vinstmaximeringsfokus vi ser idag, 
som bland annat är en följd av det stora inslaget av institutionellt ägande som bara bryr 
sig om siffror på ett papper, är en perversion, anser jag. Den leder inte till något gott.

Den här formen av ägande har också lett till att Sverige hamnat efter när det gäller 
investeringar i innovation och infrastruktur. 

– Problematiken gäller egentligen hela Europa. De stora institutionella ägarna är

”Det vinstmaximeringsfokus vi ser 
idag är en perversion, anser jag.”
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beroende av att placera i aktier som det är god handel i och det är enklare för dem att 
välja stora börsbolag. Deras kapital når därför inte fram till mindre, innovativa bolag. Det 
skapar problem när det gäller återväxten av bolag, vilket drabbar hela samhället. Mindre 
börsnoterade bolag växer snabbare och anställer fler än större.

Med den senaste finanskrisen blev problemen ännu synligare, och idag jobbar många 
stora organisationer, som FN, OECD och Världsbanken, för att vända trenden. Man vill 
att det institutionella kapitalet hittar modeller för att investera mer långsiktigt och jobbar 
för att hitta regleringar som driver på sådana åtgärder. 

– Stora ägare kan inte längre bara fokusera på kortsiktig vinstmaximering utan de
måste också tänka på vad som är hållbart värdeskapande. Då blir det också naturligt att 
ta hänsyn till klassiska CSR-frågor som välmående medarbetare, klimatet och mänskliga 
rättigheter.

Arbetstagarrepresentanter viktiga för mångfalden
Och det är alltså i det här arbetet mot ett mer långsiktig värdeskapande som arbetstagar-
representanterna skulle kunna spela en större roll i de svenska bolagen än vad de gör 
idag. 

– I det moderna CSR-arbetet mäter man ju ESG-faktorer, det vill säga environment
(miljö), social responsibility (samhällsansvar) och governance (styrning). I en god styr-
ning av ett bolag ingår att ha en styrelse med så stor mångfald som möjligt. Det är en 
fullkomligt naturlig del av hållbart värdeskapande och borde vara en överlevnadsstrategi 
för alla bolag.

– Det är ju genom att stöta olika perspektiv mot varandra som du uppnår en ut-
veckling. Om alla styrelseledamöter är män i 60-årsåldern kan du ge dig sjutton på att 
de inte har särskilt olika perspektiv. Vårt system med arbetstagarrepresentanter är en 

”Arbetstagarrepresentanterna kan 
stå för en kontinuitet och en 
kunskap om företaget som verkar 
stabiliserande.”
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”Vårt system med arbetstagar-
representanter är en gratischans 
till mångfald i styrelsen, som jag 
inte tycker att något bolag har 
råd att missa.”

gratischans till mångfald i styrelsen, som jag inte tycker att något bolag har råd att missa.
Att många bolag idag ändå inte tar chansen att ha arbetstagarrepresentanter i styr- 

elsen tror Sophie beror både på tradition och negativa erfarenheter. 
– Jag har ju inte forskat direkt på det här men jag vet att många styrelser har erfar-

enhet av att arbetstagarrepresentanterna sitter tysta och inte tillför så mycket. Vilket ju 
dels kan bero på att de känner sig obekväma i sammanhanget, men också att det skapas 
ett A- och ett B-lag och att arbetstagarrepresentanterna inte får rätt information eller får 
den för sent, till exempel. Därför är det viktigt att de som representerar arbetstagarna 
vågar ta plats och kräva samma rättigheter som övriga ledamöter. De har ju faktiskt ett 
perspektiv som borde vara väldigt värdefullt för alla bolagsstyrelser.” a
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Så lyckas du som 
arbetstagarrepresentant!

1) Sätt dig in i frågorna.
Ju mer aktiv och påläst du är
desto bättre.

2) Kräv underlag.
Det har du inte bara rätt till
– du är till och med skyldig att
göra det.

3) Våga fråga – igen och igen.
Be de andra i styrelsen förklara
sådant som du inte förstår. Får
du luddiga svar – be dem förklara
bättre.

4) Var aktiv.
En ledamot som bara sitter tyst
är inte kul. Du måste bekänna
färg. Dessutom har du roligare om
du är med och diskuterar.
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5) Ta upp det som händer i
företaget, men gör det som
strategiska frågor.
Du har andra infallsvinklar på
frågorna som diskuteras och det är
viktigt att föra fram det.

6) Du har samma uppdrag som resten
av styrelsen.
Utanför styrelsen har vi olika
hattar. Men i styrelsen har vi
samma hatt – vi vill det bästa
för bolaget.
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Du behövs!
Minst 50 000 lediga styrelse-
platser i svenska företag 
väntar på att tillsättas av en 
arbetstagarrepresentant.

Sveriges lagstiftning kring 
arbetstagarrepresentanter är 
unik. Liknande system finns i 
Norge och Danmark, där man 
precis som Sverige utgår från 
att arbetstagarrepresentanterna 
deltar aktivt i styrelsearbetet. 
I övriga Europa har man system 
där arbetstagarrepresentanterna 
mer utövar en kontrollfunktion.
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förmedla den kunskap och de insikter de har om företaget, organisationen och kulturen. 
Så jag är övertygad om att en obligatorisk introduktionskurs skulle gynna alla inblandade. 

Min erfarenhet är att om arbetstagarrepresentanterna är väl förberedda och insatta 
i hur styrelsearbete fungerar så kan de tillföra väldigt mycket. Av samtliga styrelse-
ledamöter så har ju oftast de störst kunskap om själva företaget, kulturen och verk-

”Som arbetstagarrepresentant 
måste du ta rätt höjd i 
styrelsearbetet, förstå din roll 
och vara väl förberedd, annars 
är det lätt hänt att fastna i 
”gardinfrågor”. 

”Jag tycker att det vore bra om det blev obligatoriskt med en introduktionsutbildning för 
alla nya arbetstagarrepresentanter. Det skulle vara till nytta för alla. För representanterna 
skulle det innebära att de bättre kände till sina rättigheter och skyldigheter och vad som 
förväntas av dem, vilket i sin tur förhoppningsvis gör dem säkrare i sin roll och hjälper 
dem att ta mer plats i styrelserummet. De har en viktig roll i styrelsearbetet , nämligen att 

Lennart Käll
Vd och koncernchef för Svenska Spel
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Lennart Käll är vd/
koncernchef för 
Svenska Spel. Han har 
tidigare jobbat som vd 
för bland annat Wasa 
Kredit, SEB Finans, 
ICA Banken och Ticket 
Travel Group. Han har 
även styrelseerfarenhet 
från bland annat 
Länsförsäkringar, UC, 
Euromaint och Möller 
Bilfinans

samheten. Det är en stor tillgång. Sedan är de också viktiga 
beslutsbärare när styrelsens beslut och direktiv ska förankras 
i organisationen. Det är en viktig roll. Men som arbetstagar-
representant måste du som sagt ta rätt höjd i styrelsearbetet, 
förstå din roll och vara väl förberedd, annars är det lätt hänt 
att fastna i ”gardinfrågor”. 

Att det finns så många lediga platser för arbetstagar-
representanter idag tror jag framförallt beror på att man inte 
krävt sin plats. Men det kan också vara så att det finns en bild 
av att de skulle ha dubbla lojaliteter. Många förväxlar arbets- 
tagarrepresentanterna, som ju arbetar i styrelsen på samma 
premisser som de stämmovalda ledamöterna, med fackliga 
representanter, som har ett helt annat uppdrag i den dagliga 
operativa verksamheten. Så en gedigen informationsinsats 
skulle nog vara på sin plats, för att rätta till den som jag tror 
felaktiga uppfattningen. 

Bortsett från att det borde finnas en obligatorisk intro-
duktionskurs tycker jag att systemet med arbetstagarrepre-
sentanter fungerar fint. De kan som sagt vara en stor tillgång 
i styrelsen. Möjligtvis bör man undvika de förmöten med vd 
som vissa arbetstagarrepresentanter vill ha, för att gå igenom 
vad som ska tas upp under styrelsemötet. Det anser jag vara 
helt fel, eftersom det skapar en obalans mellan arbetstagar-
representanter och övriga styrelseledamöter.” a
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PTKs utbildningar
Kurser som ger kompetens och trygghet

PTK har många utbildningar, på olika nivåer, för dig som är 
arbetstagarrepresentant. Syftet med dem alla är att ge dig en 
förståelse för och kunskap om hur du ska arbeta för att bli 
mer aktiv i styrelsearbetet. 

Alla styrelseledamöter har samma rättigheter och skyl- 
digheter, oavsett om du är arbetstagarrepresentant eller vald 
av stämman. Det innebär att det bland annat ställs krav på att 
du är väl påläst om företagets situation och omvärld och kan 
förstå de siffror ni ska ta ställning till i styrelserummet. Du 
som tar på dig uppdraget ska känna till dina grundläggande 
rättigheter – som att du har rätt att kräva bättre underlag eller 
kan reservera dig vid beslut där du har en avvikande mening 
– och skyldigheter, som att ha koll på siffror och organisation
samt se till att strategiarbete bedrivs.

Kurser för alla nivåer
Alla som väljs till arbetstagarrepresentanter har olika bak- 
grund och förkunskaper. Vissa tycker kanske att det här med 
siffror är svårt, andra tycker att det knepigaste är att våga 
göra sin röst hörd inför de andra styrelseledamöterna. Oav-
sett tidigare kunskapsnivå är syftet med alla våra kurser att 
stärka dig inför ditt uppdrag, göra dig trygg i de sammanhang 
du ska vistas i och ge dig ett gediget nätverk. a

Ylva Peterson har 
lång erfarenhet av 
undervisning på PTKs 
kurser. 
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– Erfarna och kunniga
kursledare förmedlade en
bred och djup kunskap i
allt som känns relevant
för uppdraget.

– Det var bra att få
konkreta övningar på
bokslutshantering. Ock-
så mycket bra att utbyta
erfarenheter med andra.

– Kursen gav en mig ökad
kunskap som innebär att jag
kan agera med en viss aukto-
ritet i styrelserummet.
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– Det bästa var självförtroendet
jag fick. Att inte bara ta plats
som den som ska svara på ”vad
arbetstagarna tycker”, utan även
ha synpunkter på företaget och
dess ekonomi i stort.

– Jag var nog ganska aktiv
redan innan men jag kan
reagera fortare och är mer
säker i de beslut som tas
efter utbildningen.

Citaten är hämtade ur PTKs kursutvärderingar. 

– Bra att gå igenom så
mycket. Regelverk, ekonomi,
verkliga fall och rollspel.
Sekretess och konfidentiali-
tetsfrågor.
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1. Rollen
Du ska förstå din roll och vad som krävs. Känna till dina rättigheter och skyldigheter. 
Känna dig trygg och kompetent nog att ta plats i styrelsearbetet. 

2. Ekonomin
Alla styrelseuppdrag kräver en grundläggande förståelse för ekonomi. Du ska kunna 
läsa årsredovisningar och rapporter och analysera verkligheten bakom siffrorna. 

3. Strategin
Våra kurser ger dig verktyg i det strategiska tänkandet. Hur avgör jag vad som är 
bäst för bolagets framtid? Vilken analys krävs för att jag på förhand ska se ett rimligt 
utfall av ett beslut? 

Som ledamot eller suppleant i en bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens 
regler. Du har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildnings- 
tiden. För anmälan och mer information om aktuella kurser se ptk.se

Vi utbildar dig inom 
tre områden:
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26 förbund tillsammans

PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund med nästan 900 000 
medlemmar. Vi tror starkt på idén att samla många människor i en organisation för att 
på så sätt ge möjlighet till ett tryggt arbetsliv för så många som möjligt. PTK arbetar 
främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation 
och omställningsfrågor, och påverkar arbetslivet för väldigt många människor.

PTK
www.ptk.se
info@ptk.se
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En bok om inflytande           i olagsstyrelser

Det saknas 50 000 arbetstagarrepresentanter 
i svenska bolag  

Personalen på alla svenska aktiebolag med 25 eller 
fler anställda, och lokalt kollektivavtal, har lagstadgad 
rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen. Som 
arbetstagarrepresentant har du samma rättigheter och 
skyldigheter som de stämmovalda styrelseledamöterna – vilket 
innebär ett stort ansvar men också en oerhört stor chans att 
vara med och påverka. För att inte tala om vilken nytta det gör 
för dina personliga erfarenheter och ditt cv.

I den här lilla skriften vill vi bidra med goda råd och  
information till dig som funderar på att ta uppdraget som 
arbetstagarrepresentant. Här finns också en del matnyttigt för 
dig som redan arbetar i en styrelse och för dig som sitter i en 
valberedning som ska nominera kandidater till uppdraget. 

Vår förhoppning är att vi med gemensamma ansträngningar ska 
kunna besätta de lediga platser som finns i svenska styrelser. 
Det är ett uppdrag som är för viktigt att för att slarvas bort !

T
a plats

– E
n bok om

 inflytande i 
olagsstyrelser
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