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Abstract: A co-operation is established when a group of people, sharing the same preferences and 
values, come together in order to satisfy a common need. The co-operative association should be 
democratic, governed and supervised by its members and open to everyone.  
 The purpose of this article is to, from our ideal type, study similarities and differences regarding 
the corporate governance of the consumers’ and the producers’ co-operative movement. The motive 
behind our choice of alignment is that the mechanisms of corporate governance often are described 
from the perspective of the joint-stock company, making it valuable and interesting to study these 
mechanisms from the co-operative point of view.  
 To fulfil the purpose we have been using the theories of principal-agency, transaction costs and 
stewardship and what we think are the distinguished characteristics of a co-operation; right of disposal, 
ideology, transaction specific investments and national restriction. The theories have then been applied 
to the mechanisms of corporate governance and on the basis of this, we have studied and analyzed 
empirical data, consisting partly of phone-interviews with respondents from the chosen co-operations, 
partly of secondary data concerning each co-operation. 

                                                 
* Nytt för 2006-års magisteruppsatser är att de ska utformas i artikelformat. Detta innebär att antalet sidor begränsas, men 
dock ej uppsatsens innehåll. Vi vill tacka våra respondenter som har tagit sig tid att delta i våra intervjuer och därmed bidragit 
med viktig information till vår magisteruppsats. Vi vill även tacka vår handledare, Professor Sven-Olof Collin.   
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1 Inledning 
Under senare år har en kooperativ företagsekonomi upprepade gånger efterlysts i fackpressen. Det är 
kooperativt engagerade personer, som uttryckt ett behov av en egen företagsteori som komplement till 
den gängse företagsekonomin. Anledningen härav är att företagsteorin vanligtvis är uppbyggd för 
kapitalstyrda företag med ett vinstintresse som drivfjäder. (Nilsson 1983) Därför stämmer den dåligt 
överens med den kooperativa idén som bygger på samverkan och vars främsta mål är att tjäna 
medlemmarnas intressen (Jobring 1988). 
 Den kooperativa företagsformen kan spåras långt tillbaka i tiden, i de mest skilda kulturer och 
samhällen. I Sverige säger man att den startade som en reaktion av industrialiseringen med rötter i folk-
rörelsen. (Gustafsson och Oknestam 1994) Idag finns cirka 235 000 kooperativa företag i Europa med 
140 miljoner medlemmar (Kooperativa institutet (D) [www]). Det centrala i begreppet kooperation är att 
en grupp människor, genom samverkan, försöker tillgodose sina behov genom en gemensam 
organisation (SOU 1996:31). Personerna blir därmed starkare och får större möjlighet att genomföra 
sina idéer i en rörelse. (Kooperativa institutet (A) [www]) Den Internationella Kooperativa Alliansens 
(IKA) definition på en kooperativ förening är enligt följande:  
 

En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar 
för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål 
genom ett samägt och demokratiskt styrt företag.  

 Källa: Kooperativ utveckling [www] 

 
Som nämns i citatet ska den kooperativa föreningen vara demokratisk samt styras och övervakas av 
medlemmarna. Den ska vara öppen för alla som vill använda dess tjänster och som aktivt vill delta i 
fastställande av beslut, mål och riktlinjer. (Kooperativa institutet (A) [www]; SOU 1996:31; Nilsson 1994; 
Nilsson 1991) Detta medför att medlemmarna kan engagera sig i föreningen och bidra till utveckling 
(Kooperativa institutet (E) [www]), vilket i sin tur innebär att medlemmarna har möjlighet att reducera 
sina kostnader för genomförandet av sina transaktioner. På så sätt kan kooperativa företag ha en 
samhällsekonomiskt positiv effekt. (SOU 1996:31) 
 Det finns tre olika typer av kooperationer; producentkooperation (de som säljer till kooperationen), 
konsumentkooperation (de som köper av kooperationen) samt arbetskooperation (de som arbetar i 
kooperationen). (Hill 2000; SOU 1996:31) Denna artikel kommer dock enbart att behandla konsument- 
och producentkooperativ. Producentkooperationen är mycket utvecklad i det svenska lantbruket 
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(Kooperativa institutet (B) [www]) och består av producenter som samverkar kring exempelvis 
marknadsföring, distribution, försäljning, förädling samt kring inköp av material och utrustning 
(Kooperativa institutet (C) [www]). Konsumentkooperationen å andra sidan organiserar konsumenter 
som tillsammans vill tillgodose behovet av varor eller tjänster. I Sverige finns en lång tradition av 
konsumentkooperativ samverkan och stora etablerade företag på områden som bland annat 
detaljhandel (Konsum), boende (HSB med flera) och försäkringar (Folksam). Emellertid finns här också 
småkooperativ på nya områden som till exempel bilkooperativ, vindkraftkooperativ, inköpsföreningar 
och lokala andelsföreningar. (Kooperativ utveckling [www])  
 Ambitionen med vår artikel är att ge en idealtypbeskrivning av vad vi anser kännetecknar det 
renodlade producent- respektive konsumentkooperativa företaget. Dessa definieras av sina 
karakteristika, som utgör en teoretiskt bestämd idealtyp (Nilsson 1983; Jonnergård 1988). Max Weber 
utformade vad han kallade den idealtypiska metoden, vilken innebär att forskaren försöker formulera de 
grundläggande egenskaperna i ett system i en renodlad modellform. Idealtypen motsvarar inte vissa 
bestämda fenomen i verkligheten utan ska tjäna till att analysera och sammanfatta bestämda delar av 
världen. (Bakka et al. 2001) För att kunna hantera den komplexitet, som verklighetens heterogenitet och 
diffushet bjuder (Nilsson 1987), samt för att vid sammanställningen av denna artikel kunna generalisera 
har vi valt att utgå från vår idealtyp, en kooperations karaktärsdrag. Dessa kommer att beskrivas mer 
utförligt under avsnittet 2.1.4.  
 Artikelns syfte är att, utifrån vår idealtyp, jämföra två olika kooperativa föreningar, en producent 
och en konsument, för att se vilka likheter respektive skillnader det finns mellan en producent- och en 
konsumentkooperations företagsstyrning. Att kartlägga likheter och skillnader mellan dessa borde vara 
av betydelse för allmänheten, då vi anser att den generella kunskapen om kooperativ verksamhet är 
bristfällig. Anledningen härtill är att företagsekonomiska läroböcker och forskningsrapporter vanligtvis 
inte behandlar kooperativa företag (Nilsson 1983), utan istället beskriver företagsstyrningens 
mekanismer utifrån ett bolagsperspektiv. Vi anser därför att det är en intressant och prövande uppgift att 
studera företagsstyrningen i Sverige utifrån ett kooperationsperspektiv; eftersom kooperations-
forskningen i Norden inte är av samma omfattning som forskningen i bland annat USA, Kanada och 
Storbritannien (Nilsson 1983).    
 Målet med vår uppsats är således att studera en producent- och en konsumentkooperation utifrån 
företagsstyrningens mekanismer. För att realisera vårt syfte ska vi undersöka och analysera ämnet 
utifrån tidigare forskning på området och utifrån vår empiriska undersökning, där olika personer på olika 
befattningar inom Lantmännen och KF ingår. 
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2 Teori 
Studier inom företagsstyrning grundar sig ofta på olika teorier. Detta kapitel redogör för artikelns 
teoretiska utgångspunkter som behandlar agentteorin, transaktionskostnadsteorin, stewardshipteorin 
samt en kooperations karaktärsdrag. Vi kommer även att behandla företagsstyrningens mekanismer 
som består av medlemskap, arbetsmarknad, belöningssystem, strategi och struktur, styrelsen samt 
entreprenörskap.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter  

Våra teoretiska utgångspunkter i denna artikel är agentteorin som tar sikte på situationer ex ante, det vill 
säga hur agentens beteende kan påverkas genom sina incitament, och transaktionskostnadsteorin, 
vilken fokuserar på förhållanden ex post. (Collin 2006) Som en motpol till agentteorin ställs ofta 
stewardshipteorin, varför denna också kommer att behandlas. Dessa teorier, tillsammans med vad vi 
anser kännetecknar en idealtyp av en kooperations karaktärsdrag, kommer att appliceras på företags-
styrningens mekanismer i kapitel 2.2.  

2.1.1 Agentteorin 

Agentteorin beskriver relationen mellan två ekonomiskt rationellt agerande parter som båda strävar efter 
att maximera sin egen nytta. Den ena parten kallas för principal och vill få ett uppdrag utfört; i en 
kooperation får medlemmen denna roll. Den som väljer att ta emot uppdraget och utföra det åt 
principalen kallas för agent, vilken oftast är kooperationens styrelse. (Bengtsson och Issa 2004)  
 En grundläggande utgångspunkt i agentteorin är att det skett en separation mellan medlemmarna 
och kooperationens förvaltning (Diamant 2004). Samtidigt finns det en inneboende motsättning mellan 
agentens och principalens intressen, eftersom båda parter eftersträvar att maximera sin egen nytta 
(Gomez-Mejia et al. 1997). Detta medför att principalen behöver övervaka agenten. För att hantera 
problemet upprättas kontrakt mellan agenten och principalen (Collin 2006), och för att agenten ska följa 
kontraktet kan olika belöningar utlovas. 
 Oftast råder informationsasymmetri, det vill säga att agenten har bättre kunskaper om den 
rådande situationen än principalen. Risken för moral hazard innebär att agenten försöker utnyttja sitt 
informationsövertag för att erhålla ersättning från principalen. Effekten härav är att principalen måste 
övervaka eller påverka agenten, vilket ger upphov till agentkostnader i olika omfattning. (Gomez-Mejia 
et al. 1997) 
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2.1.2 Transaktionskostnadsteorin 

Transaktionskostnadsteorin betraktar företaget som en kontraktuell relation mellan en rad olika aktörer, 
tillkommen för att minimera transaktionskostnader. Utgångspunkten för teorin är således att, även om 
olika parter genom handel kan uppnå ömsesidiga fördelar, är detta ofta förenat med kostnader; 
exempelvis kostnader för att skaffa information, förhandla, och övervaka motpartens prestation. (Collin 
2006) Teorin utgår sålunda ifrån att det finns beroende mellan transaktionsparterna, som tvingar dem 
att lita på varandra (Lindhoff och Silfverberg 2005). 

2.1.3 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin ifrågasätter grundantagandet inom agentteorin att agenten alltid handlar med den 
själviska avsikten att endast maximera sin egen nytta. Anhängare till stewardshipsynsättet menar att 
denna dystra syn på individen inte beaktar komplexiteten i det mänskliga beteendet och det faktum att 
människan i vissa situationer tenderar att sätta kollektivets intresse framför det egna. Stewardshipteorin 
fokuserar just på de situationer då ledningen inte drivs av individuella mål utan är förvaltare, stewards, 
vars mål och intressen går hand i hand med principalens. Stewarden prioriterar alltid organisationens 
nytta och handlar därefter. (Davis et al. 1997) Det behövs således inga kontrakt eller övervakning för att 
säkerställa att principalens intressen tillvaratas (Davis et al. 1997), vilket medför att övervaknings-
kostnaderna försvinner.  
 Ur ett medlemsperspektiv kan en fundamental skillnad mellan en agent och en steward sägas 
vara att stewarden är pålitlig och trogen, medan agenten tar varje chans att göra personlig vinning. 
Agenten måste styras och övervakas för att medlemmarna ska känna sig lugna; stewarden ska istället 
ges frihet att handla på egen hand, så att affärstillfällen som gynnar medlemmarna snabbt kan utnyttjas. 
Idealt sett har således stewardshipsynsättet många fördelar. När stewarden och principalernas 
intressen är gemensamma uppstår inga agentförluster och agentteorins byggrund raseras. Verkligheten 
är dock inte lika enkel; inom företag förekommer både agent- och stewardrelationer. 

2.1.4 Kooperativa karaktärsdrag 

Även om det förekommer att kooperationer är organiserade som aktiebolag eller handelsbolag (SOU 
1996:31), är den ekonomiska föreningen det vanligaste sättet att organisera en kooperativ verksamhet. 
(Kooperativ utveckling [www]) Till följd härav är det sålunda denna sortens kooperation som kommer att 
beskrivas. Nedan kommer vi att redogöra för vad vi anser vara kännetecknande för en kooperation. De 
karakteristika och särdrag som beskrivs utgör således vår idealtypiska kooperation.  
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2.1.4.1 Förfoganderätt 

Kooperativa organisationer är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna (Gustafsson och 
Oknestam 1994; Nilsson 1994). Förfoganderätt handlar om medlemmarnas egendomsrätt i en 
organisation och visar vad medlemmen har rätt att kräva till följd av sitt medlemskap. Enligt Alchian och 
Demsetz (1972) utförs arbetet i en kooperation i team; den kollektiva insatsen värderas högre och 
prioriteras mer än individuella insatser.  
 Varje medlem har, oberoende av sitt engagemang i kooperationen, endast en röst på stämman, 
vilket medför att beslut fattas gemensamt (SOU 1996:31; Nilsson 1994). I situationer med starkt 
heterogen medlemskår och svag sammanhållning mellan medlemmarna kan dock differentierad 
röststyrka tänkas. (Nilsson 1994) I detta avseende skiljer sig således den kooperativa företagsformen 
från aktiebolagsformen, eftersom olika investerare kan ha olika röststarka aktier. (Hansmann 1996) I 
större kooperationer utser medlemmarna representanter vars uppgift är att föra medlemmens talan på 
stämman (Gustafsson och Oknestam 1994).  
 Kooperativa föreningar är frivilliga organisationer som är öppna för alla som kan ta på sig 
medlemskapets ansvar, utan diskriminering avseende kön, ras, religion, social och politisk ställning. 
(SOU 1996:31; Alchian och Demsetz 1972). Även utträde ur organisationen kan vara helt fritt (Alchian 
och Demsetz 1972), även om det i stadgarna kan föreskrivas att uppsägning inte får ske förrän efter 
viss tid, högst två år, från inträdet (Lag om ekonomiska föreningar, 3 kap 4 §). När medlemmarna i en 
kooperation väljer att lämna organisationen har de emellertid inte rätt att överlåta sitt medlemskap till 
någon annan, vilket är fallet i ett aktiebolag. Följaktligen behöver inte kooperationsmedlemmen hitta en 
ny medlem när denne önskar lämna kooperationen. Förklaringen till att det kooperativa medlemskapet 
inte är till salu är att det är medlemmen som person som är av betydelse för verksamheten, inte dennes 
kapitaltillskott. En kooperation kan således sägas vara medlemsassociationsorienterad, medan ett 
aktiebolag är mer kapitalassociationsorienterat; kapitalet i en kooperation är endast ett medel för att 
uppnå de gemensamma målen. (Gustafsson och Oknestam 1994)  
 Kooperatörerna har rätt att ta del av residualen (Alchian och Demsetz 1972). Till skillnad från 
aktieägare har inte de kooperativa medlemmarna rätt att ta emot utdelningen i pengar, utan enbart i 
form av olika förmåner. Detta kommer av att den kooperativa verksamheten inte syftar till att ge 
avkastning på en kapitalinsats, utan är ämnad att ge någon form av service såsom konsumentprodukter 
eller avsättning för medlemmens produkter.  
 Med medlemskapet i kooperationen följer emellertid inte bara förfoganderätter, utan även vissa 
skyldigheter. Den tveklöst viktigaste plikten knuten till medlemskapet, är erläggande av en 
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medlemsavgift (Smith 2003), vilken dock medlemmen har rätt att återfå sex månader efter att denne valt 
att lämna medlemskapet. (Lag om ekonomisk förening, 4 kap 1 §) Kooperatören har däremot inget 
ansvar att bistå med mer kapital utöver medlemsavgiften.  

2.1.4.2 Ideologi 

En kooperation bildas genom att en grupp människor har ett gemensamt behov som de tillsammans vill 
lösa (Gustafsson och Oknestam 1994) Det gemensamma behovet uttrycks genom ideologin och är ett 
viktigt karaktärsdrag i en kooperation. Jerker Nilsson (1994) definierar ideologi som något som utgörs av 
en sammanhängande enhet, vilken innefattar såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som 
värderingar och handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi betyder således att man 
accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess 
handlingsprogram. (Nilsson 1994)  
  Genom att slå sig samman till en grupp med enhetliga synsätt och värderingar, kan 
medlemmarna på ett mera effektivt sätt åstadkomma förändringar. Om det grundläggande synsättet 
skiljer sig åt kan motstridigheter inom kooperationen uppkomma. I en kooperation är det således viktigt 
att ideologin är stark, till skillnad från ett aktiebolag där intresset riktas mer mot kapitalet än ägarnas 
värderingar. Aktieägarna delar emellertid viljan att maximera kapitalavkastningen, medan den grund-
läggande värderingen i en kooperation är att tillfredsställa ett specifikt behov.  
 Ideologin är även viktig eftersom organisationsmedlemmarna ofta skapar personliga band mellan 
sig och med organisationens synsätt och värderingar. Denna gemenskap är oftast ett av kooperationens 
viktigaste syften, men kan leda till en instängningseffekt. Innebörden härav är att det saknas substitut 
för den som varit medlem under lång tid, varför konkurrensen är liten. (Hansmann 1996)  
 Kostnaden för kollektivt beslutsfattande ökar genom heterogenitet bland ägarna.  Ideologin kan 
ha en homogeniserande verkan på ägarnas intressen, vilket följaktligen leder till reducerade kostnader. 
För att avgöra om kostnaden för ägarskapet är värt priset, är därför homogeniteten i gruppens intressen 
en viktig faktor att beakta. (Hansmann 1996) Denna faktor kan vara billig att utnyttja när den väl finns, 
men kan vara kostsam att skaffa sig. 

2.1.4.3 Transaktionsspecifik investering 

När en leverantör är begränsad till att leverera till en enskild kund, har denne ett intresse av att säker-
ställa att nuvarande och framtida avtal uppfylls. Resultatet härav är att leverantören blir beroende av 
den enskilda kund, vilket medför att ett ömsesidigt förtroende krävs. En transaktionsspecifik investering 
minskar antalet möjliga utbytespartners genom det beroendeförhållande som uppstår, vilket i sin tur 



 
Företagsstyrning i kooperativa organisationer 
- Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan en producent  
och en konsument?  
 

7 

leder till ett behov av övervakning. (Williamson 1979) Om leverantören däremot har spridit ut riskerna 
genom att ha många kunder, vilka konsumerar för mindre summor pengar, skapas inte det beroende-
förhållande som vid en transaktionsspecifik investering.  
 De kooperativa ideologiska värdena kan reducera transaktionskostnaderna för medlemmarna, 
dels i deras relation till varandra och dels i relation till omvärlden. Gemenskap och förtroende anges ofta 
som väsentliga faktorer för att reducera transaktionskostnader, eftersom detta reducerar risken för att 
andra agerar bedrägligt. (Nilsson 1994)  
 Konsumenter tar inga stora risker genom sitt medlemskap i kooperationen, eftersom de vid ett 
inträde i kooperationen oftast endast satsar en liten summa pengar i form av medlemsavgiften. I utbyte 
mot den satsade summan får konsumenterna ta del av diverse medlemsförmåner och erbjudanden, 
men får i övrigt ingen avkastning på det satsade kapitalet. Medlemmen kan när som helst begära 
utträde och får då tillbaka medlemsavgiften. Karakteristiskt för konsumenter jämfört med producenter är 
att antalet försäljare och butiksutbudet är större än antalet förädlingsställe är för producenterna. 
Konsumenten har emellertid gjort en liten transaktionsspecifik investering i form av exempelvis att det 
finns ett värde i att lära sig var varorna finns i en butik och att man vänjer sig vid vissa produkter som 
enbart den aktuella butikskedjan säljer.   
 I en producentkooperation tar medlemmen oftast en större risk genom sitt medlemskap eftersom 
producenterna oftast har större transaktionsspecifika investeringar. Förklaringen härtill är att 
producenterna driver en rörelse som är beroende av kooperationens samordningseffekter, och 
kostnaderna för att byta samarbetspartner blir därmed högre än kostnaderna för att behålla samarbetet. 
Medlemmar av en producentkooperation har följaktligen mer att förlora än sina motsvarigheter i en 
konsumentkooperation.   

2.1.4.4 Nationell begränsning 

Företagsamhet och entreprenörskap är nödvändiga åtgärder på dagens konkurrensutsatta marknad. Ett 
sätt att utöka verksamheten, och därmed bli mer konkurrenskraftigt, är att etablera bolaget på den inter-
nationella arenan (Zahra et al. 2000). Utbredningen av den kooperativa marknaden är dock begränsad 
(Jobring 1998). Ett bakomliggande skäl är de risker som är förknippade med att etablera organisationen 
på global nivå; det har till exempel visats att cirka 70 procent av alla riskfyllda internationella företag 
misslyckas. (Zahra et al. 2000) Att de kooperativa verksamheterna har valt att inte inrikta sig globalt 
innebär att kooperationerna är mindre riskvilliga än privata företag, vilket beror på medlems-
konstruktionen. Detta gäller i huvudsak producentkooperationerna eftersom de styrs starkare av sina 
medlemmar. Emellertid gäller detta även i viss mån konsumentkooperationen på grund av dess svaga 
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finansieringsstruktur, vilket innebär att det är svårare för denna kooperationstyp att få in eget kapital, 
och därmed riskkapital, från medlemmarna.  
 Kooperativa verksamheter har dock valt att etablera sig i Norden och i viss mån även i delar av 
övriga Europa, vilket visar att kooperationens ledning är beredd att utsätta företaget för viss risk. 
Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen 
genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå (SOU 1996:31). Här-
igenom ökar företagets konkurrenskraft, samtidigt som risktagandet begränsas.  
 Att kooperationer väljer att begränsa sin verksamhet till Europa, och främst Norden, beror inte 
bara på motviljan att utsätta organisationen för risk, utan även att det råder brist på efterfrågan av 
svenska kooperationer i utlandet.  En förklaring härtill är skillnader i synsätt och värderingar mellan olika 
länder. En kooperativ verksamhet bygger på gemenskap, och om en person i till exempel Spanien står 
inför valet att gå med i en kooperation så är det lättare för denne att välja en spansk gemenskap än en 
svensk sådan. Genom att känna tillhörighet och målkongruens minimeras risken för skiljaktigheter inom 
kooperationen.  

2.1.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel har redogjorts för de teorier som vi anser vara av betydelse för att kunna förklara en 
kooperations företagsstyrning. För att möjliggöra en jämförelse av eventuella motsättningar mellan 
styrelsen och medlemmarna i en kooperation, valde vi att behandla agentteorin. Transaktions-
kostandsteorin behandlades eftersom kooperatörernas beroende av organisationens stordriftsfördelar 
leder till transaktionsspecifika investeringar. Som motpol till agentteorin ställdes stewardshipteorin; viljan 
att maximera sin egen nytta är inte det centrala i stewardens tankesätt, vilket vi anser stämma bättre 
överens med en kooperations tankesätt eftersom kooperationens grundidé bygger på ideologi. Under 
delkapitlet "En kooperations karaktärsdrag" utgick vi från de särdrag som vi anser karakteriserar ideal-
typen av en kooperation: förfoganderätt, ideologi, transaktionsspecifik investering samt nationell 
begränsning. Förfoganderätten beskriver medlemmarnas rättigheter i kooperationen, vilka bland annat 
omfattar rösträtt och inträdesrätt. Samtidigt är vissa så kallade egendomsskyldigheter knutna till 
kooperationsmedlemsskapet, vilka beskriver vad medlemmen måste uppfylla i sitt medlemskap. Det 
ideologiska karaktärsdraget spelar stor roll för medlemmarnas samhörighet och är därför en grund-
förutsättning för hela det kooperativa synsättet. Genom att slå sig samman till en grupp med liknande 
synsätt och värderingar kan medlemmarna lättare åstadkomma förändringar än de skulle ha gjort var för 
sig. De kooperativa ideologiska värdena kan även reducera transaktionskostnaderna för medlemmarna 
eftersom de gör transaktionsspecifika investeringar genom de stordriftsfördelar som kooperationens 
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samverkan medför. Det fjärde och sista karaktärsdraget, nationell begränsning, syftar till den lokala 
förankringen som utmärker kooperationens etablering. En anledning härtill är medlemmarnas ovilja att 
satsa på en global etablering eftersom detta anses riskfyllt. Med hjälp av dessa teoretiska 
utgångspunkter kommer vi nedan att beskriva de olika mekanismerna inom företagsstyrningen.  

2.2 De olika mekanismerna inom företagsstyrning 

Företagsstyrning är ett komplext paket som är sammansatt av olika mekanismer; medlemsstruktur, 
arbetsmarknaden, belöningssystem, strategi och struktur, styrelsen samt entreprenörskap. Med hjälp av 
ovanstående teorier studeras i det följande dessa mekanismer ur kooperationens perspektiv.  

2.2.1 Medlemsstruktur  

I en kooperation är medlemsstrukturen motsvarigheten till aktiebolagets ägarstruktur. En kooperativ 
organisation består av medlemmar med lika rättigheter (Eriksson 1979) ett antal delägare, som styr 
företaget i rollen som nyttjare enligt sina egna intressen (Nilsson 1994). Organisationen får inte vägra 
någon inträde (Lagen om ekonomisk förening 3 kap 1 §), utan ska stå öppna för alla (Eriksson 1979). 
Detta kan jämföras med ett aktiebolag, i vilket vem som helst får köpa aktier givet att det finns ett utbud 
och personen i fråga har det kapital som krävs samt att det inte finns ett hembudsavtal. 
 Då det är medlemmens person, inte dennes kapitaltillskott, som är betydelsefull för kooperationen 
tillämpas principen ”en medlem, en röst” (Gustafsson och Oknestam 1994). Det har under årens lopp 
diskuterats vilket inflytande medlemmarna bör ha i beslutsfattandet. Modernisterna menar att medlems-
inflytandet försenar beslutsfattandet och förhindrar en affärsmässig styrning. Traditionalisterna däremot 
gör gällande att medlemsinflytandet är viktigt och en grundförutsättning för en medlemsägd 
organisation. (Eriksson 1995) Att enbart erhålla en röst per medlem kan dock medföra vissa 
konsekvenser; i ett stort företag med många medlemmar kan exempelvis den enskilde konsumenten 
uppleva att dennes röst försvinner i mängden, vilket resulterar i en likgiltig attityd då de upplever att 
deras inflytande är så marginellt att det inte lönar sig att vara engagerad. Vidare tolkas företagets 
storlek som ett tecken på att organisationen inte behöver de enskildas stöd, vilket leder till att de mister 
de personliga banden till de förtroendevalda och dessa blir således mindre representativa för det 
kooperativa företagets medlemmar. Problem kan även uppstå i de fall då företagets verksamhet är 
omfattande och tekniskt samt administrativt komplicerad, eftersom medlemmen då kan ha mindre 
möjlighet att förstå och därmed påverka organisationen. (Nilsson 1983)  
 När en ny medlem ansluts till en kooperation betalar denne oftast bara en liten medlemsavgift och 
med undantag från denna avgift är det sällsynt att medlemmarna gör ytterligare investeringar i 
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kooperationen (Smith 2003). Medlemsavgiften har dock medlemmen rätt att få tillbaka sex månader 
efter de valt att lämna kooperationen. (Lag om ekonomisk förening, 4 kap 1 §) Ibland är det dock 
lämpligt att ställa hårda krav på utträde ur föreningen, genom att kräva att en medlem tar ansvar för sina 
handlingar inför de kvarvarande medlemmarna. Av stor betydelse i detta avseende är graden av 
integration mellan medlemmarna och kooperationen. För att uppnå en effektiv verksamhet i en hård 
konkurrens måste integrationsgraden vara tämligen hög, det vill säga medlemmarna bör vara fast 
knutna till det kooperativa företaget. (Nilsson 1994) Medlemmarnas engagemang behövs nämligen för 
att skapa en öppen diskussion och härigenom skapa ett större underlag för beslutsfattande i 
organisationen. Om medlemmarna brister i sitt engagemang kan ledningens handlingsfrihet öka, vilket 
medför att principalen (medlemmarna) brister i sin övervakning av agenten (ledningen). I slutändan är 
det kanske inte alls medlemmens behov som tillfredsställs, utan styrelsens och ledningens önskan som 
uppfylls. Detta agentproblem kan uppstå i alla olika sorters organisationer.  
 För att företaget ska kunna styras effektivt måste gruppen kunna enas, vilket innebär att det inom 
den kooperativa medlemskåren måste finnas en viss grad av förtroende och tillit. De olika 
medlemmarna bör ha ett gemensamt värdesystem, som medför att de kan ha nära relationer till 
varandra (Nilsson 1991), vilket stärker sammanhållningen i medlemskretsen.  Homogenitetskraven blir 
högre, och medlemmarna blir mera benägna att underordna sig ett gemensamt bästa och visa 
solidaritet mot varandra. Även kommunikationen mellan medlemmarna fungerar bättre, mål-
formuleringsprocessen löper lättare, styrningen av företaget förbättras och målen blir precisare. 
Medlemsideologin fungerar således som en slags katalysator för en gemenskap inom den kooperativa 
organisationen. (Nilsson 1994) 
 Tidigare fanns det inom kooperationen en större lojalitet mot det kooperativa. Den sociala 
identifikationen med den konsumentkooperativa rörelsen tycks tidigare ha varit starkare än vad den är 
idag och de personer som enbart kan tänka sig att handla kooperativt håller på att försvinna. Hälften av 
alla hushåll i Sverige är medlemmar i en kooperativ organisation, men endast en minoritet är köptrogna 
och lojala dessa kooperationer. (Eriksson 1995)  

2.2.1.1 Riskpreferens 

Huruvida preferensen för att anta risken med att bli medlem i kooperationen, det vill säga risken med att 
förlora sitt satsade kapital vid en eventuell konkurs, är hög eller låg i en kooperation beror på specifika 
investeringar som utförs av medlemmarna och deras nytta av kooperationen.  
 Producentkooperationen erbjuder medlemmarna gemensamma marknader och försäljning av 
produkter, med avsikten att skapa kostnadsfördelar för dessa. Syftet med konsumentkooperationen är 
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att konsumenten, medlemmen, ska kunna påverka utbudet och priserna. Konsumenternas risk-
preferenser är höga eftersom medlemmen har gjort den minst företagsspecifika investeringen och 
tenderar att ha fler möjligheter att välja från om kooperationen skulle gå i konkurs. (Smith 2003) Det 
uppstår därmed en skillnad mellan producenten och konsumenten eftersom producenten har högre 
transaktionsspecifik investering; det är mer kostsamt för producenten att byta företag att leverera till, än 
vad det kostar för konsumenten att byta inköpsställe, eftersom det finns ett större utbud och konkurrens 
bland försäljningsställen än förädlingsställen. Resultatet är följaktligen att producentkooperationens 
medlemmar är mer riskobenägna än sina motsvarigheter i en konsumentkooperation. 
 Det är viktigare för en konsumentkooperation att ideologin bland medlemmarna är stark, än det är 
för en producentkooperation. Anledningen härtill är att medlemmarna i en producentkooperation är mer 
beroende av kooperationen eftersom deras transaktionsspecifika investeringar är stora, vilket leder till 
ökad lojalitet gentemot kooperationen eftersom de har mer att förlora genom att lämna den. I en 
konsumentkooperation är den transaktionsspecifika investeringen inte lika stor och för att behålla sina 
medlemmar krävs det därför en starkare ideologi.  

2.2.1.2 Kapitalanskaffning 

För att det kooperativa företaget ska kunna utföra sin uppgift måste det ha en kapitalbas, innefattande 
en stor andel egenkapital. (Nilsson 1991) Detta egenkapital kan finansieras av medlemmarna själva, i 
proportion till deras grad av samhandel med företaget. Finansieringen sker dels genom inbetalningar av 
insatser och dels genom att låta delar av årsöverskotten sparas i företaget (Nilsson 1991; Nilsson 
1994). Därmed är sagt att medlemmarna satsar kapital i sina kooperativa företag för att få bästa möjliga 
samhandelsrelationer. Motivet är inte att investera kapital i sig, men genom att företaget bygger på 
medlemmarnas pengar kommer medlemmarna att ställa krav på att dessa medel förvaltas på det mest 
effektiva sättet. (Nilsson 1991) Det individuella egenkapitalet kan och bör i regel tillskjutas med hjälp av 
ett flertal olika finansieringsinstrument, och överlag bör det individuella egenkapitalet svara för en hög 
andel av det samlade egenkapitalet. Emellertid kan det bli problematiskt med en mycket hög andel 
kollektivt kapital, då ägandet kan bli svårt att identifiera. (Nilsson 1994) 
Medlemmarnas kapitalinsats räcker emellertid sällan, utan en kooperation måste ofta vända sig till 
externa kreditgivare. En effekt av belåningen kan dock bli att kooperationens kapitalstruktur blir mycket 
belastad. (Smith 2003) Det kan också vara svårt för nystartade kooperationer att attrahera riskvilligt 
kapital för att komma igång. För att få bukt med detta problem skulle bidragssystemet kunna anpassas 
så att nyföretagarlån kan lämnas även till ekonomiska föreningar (SOU 1996:54). Externa finansiärer 
kan, på grund av betalningsförpliktelser, tvinga kooperativet att främja lönsamhetsmål. Detta förlorar 
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därmed något av sin kooperativa prägel och medlemmarna kan få svårt att behålla inflytandet över mål-
utveckling. Å andra sidan kan tillförsel av externt kapital vara kooperativets enda möjlighet att inte 
försvinna som företag. (Jonnergård 1988) Inte alla kooperationer har emellertid behov av externt kapital; 
producentkooperationer har exempelvis ofta långa leverantörskrediter, vilka bidrar till finansieringen.   
 Nilsson (1991) nämner att ett värdeandelssystem är det mest rättvisa sättet att finansiera ett 
kooperativt företag, eftersom varje medlem bidrar i förhållande till sitt utnyttjande, vilket också är 
förenligt med den kooperativa rättviseprincipen. Medlemmarna får efter hand ett större kapital inne-
stående på sina värdeandelskonton, och därmed blir det viktigare för dem att företaget drivs effektivt, 
vilket i sin tur borde uppmuntra medlemmarna att intressera sig för företagsstyrningen. Man kan sålunda 
förvänta att ett värdeandelssystem stärker det medlemsdemokratiska engagemanget. (Nilsson 1991) 
 I vissa föreningar kan det finnas medlemmar, som inte är aktiva såsom samhandelspartners och 
som inte har möjlighet att bli så, exempelvis pensionerade bönder. Dessa medlemmar har inga 
möjligheter att få tillgång till några värdeandelar. Eftersom de är medvetna om att de aktiva 
medlemmarna erhåller värdeandelar, medan de själva endast kan få ut sin insats, som för varje år 
urgröps av inflationen, får de starkare incitament att utträda ur föreningen. Skillnaden mellan aktiva och 
passiva medlemmar blir således mer framträdande. (Nilsson 1991) 
 Då medlemmen utträder ur föreningen, erhåller han det totala belopp, som samlats på hans konto 
under de år han har varit medlem och haft samhandel med företaget. För att förhindra att medlemmar 
spekulerar i sina värdeandelar måste vissa tilläggsregler införas. Det gäller även att förhindra att 
medlemmar utträder ur föreningen i syfte att få ut sina värdeandelar, för att få inträde igen nästa år, 
vilket skulle dränera företaget på kapital och förstöra atmosfären i medlemsskaran. (Nilsson 1991) 
 I tillfällen då företaget går dåligt kan ett större antal medlemmar vilja lämna föreningen ungefär 
samtidigt. Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser, eftersom ju fler som utträder, desto sämre 
kommer företaget att gå och desto fler vill då utträda. Detta resonemang gäller redan idag, men får 
större tyngd med ett värdeandelssystem. Emellertid finns det möjligheter att hejda en sådan utveckling 
genom bestämmelser om utbetalning av andelarna. (Nilsson 1991) Ett sätt att minska kapitalets rörlig-
het är att kräva att egenkapitalet under loppet av ett år inte får lov att reduceras med mer än en 
bestämd procentsats till följd av medlemsutträden (Nilsson 1991). Enligt Nilsson (1991) finns det länder, 
vars lagstiftning kräver att egenkapitalet alltid är minst 90 eller 75 procent av föregående års. När denna 
gräns är nådd, förvägras medlemmar att lämna föreningen, och istället måste de vänta till det följande 
året. Ett tillägg till den just nämnda begränsningen är, att det kan finnas en bestämmelse som säger att 
om en medlem vill lämna föreningen får denne göra detta förutsatt att han finner någon annan som är 
villig att inträda som ny medlem och som övertar dennes åtaganden. Detta motsvarar alltså att den 
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gamle medlemmen säljer sitt medlemskap till någon annan. (Nilsson 1991) Klausuler, såsom de 
ovanstående, kan minska värdeandelssystemet och därmed kooperationens attraktionskraft för 
medlemmarna. Dessa måste vara beredda att binda sitt kapital på lång sikt, vilket inte kan värderas 
positivt. (Nilsson 1991) 

2.2.2 Arbetsmarknaden  

En chef är någon som har fått möjligheten att leda andra människor. För att intressenterna ska känna 
förtroende för chefen och dennes beslut, samt för att ledaren ska kunna vara företagets ansikte utåt, 
måste chefen besitta stor kompetens. Företagsledningen ska reglera organisationens resurser och 
chefen är ansvarig för organisationens utförande. Cheferna är således en central tillgång och bör därför 
styras med omsorg. (Collin 2006)  
 Chefer i en kooperation gör företagsspecifika investeringar, vilket innebär att de satsar allt på ett 
företag. Härav följer att de inte har en så riskdiversifierad portfölj som aktieägarna (Smith 2003), vilket 
medför att cheferna i en kooperation inte är så villiga att ta risker, och om de gör ideologiska 
investeringar i kooperationens synsätt och kultur, är de mer begränsade och därför mer riskobenägna.  

2.2.2.1 Intern arbetsmarknad för chefer  

Enligt den interna arbetsmarknadsteorins modell finns det olika förklaringar till att företag gör 
ansträngningar för att få de anställda att stanna i företaget och utvecklas. (Collin 2006) Den första 
förklaringen är brist på lämplig arbetskraft, vilket är särskilt utmärkande i en kooperation eftersom det 
finns så få kooperationer, och utbudet av chefspositioner är därför begränsat. Arbetsmarknadens utbud 
och efterfrågan på chefer är mindre i kooperativa organisationer än i aktiebolag (Smith 2003), vilket kan 
bero på att antalet kooperationer i Sverige är mindre än antalet aktiebolag och möjligheten att rekrytera 
en kompetent chef med erfarenhet av kooperativa verksamheter blir därför svårare. Eftersom utbudet på 
arbetstillfällen för chefer inom kooperativa organisationer är litet, stannar dessa chefer oftast kvar på 
samma position. När dessutom en chef har uppnått en ledningsposition är det svårt att ersätta denna 
person (Davis 2001), eftersom det är svårare att hitta erfarna chefer för dessa tjänster. Detta kan leda 
till en större intern rekrytering. En ytterligare anledning till att utbudet och efterfrågan på chefer är större 
i ett aktiebolag än i en kooperation, kan vara att allmänheten, genom medias påtryckning, är mer insatt i 
hur ett aktiebolag drivs, hur det fungerar och vad det innebär att vara chef i ett sådant bolag. Likaså i 
utbildningssammanhang är det oftast aktiebolag som diskuteras och ges som exempel, medan en 
kooperations verksamhet inte är lika omtalad. De kooperativa föreningarna försöker dock informera 
allmänheten om den kooperativa föreningens särart och fördelar (SOU 1996:31). De kooperativa 
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föreningarna erbjuder även utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och 
anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativa föreningar (SOU 1996:31). I 
en kooperation utbildas man internt och det är först när man har varit anställd eller engagerad medlem 
som man får en god insyn i hur denna organisation fungerar.  
 Den andra förklaringen till att företag försöker behålla sina anställda är att dessa redan har 
företagsspecifik kunskap och färdighet som annars är svår att hitta på marknaden. Denna specifika 
kunskap grundar sig på formell intern upplärning genom företaget och erfarenhet som erhållits genom 
medlemskapet i organisationen. I en kooperation är ideologin starkare än erfarenhet och utbildning, 
eftersom den kooperativa organisationen betonar en stark samhörighet hos medlemmarna.
 En tredje förklarning är ökad kontroll. Existensen av säkerställd information om individen under-
lättar nämligen för arbetsgivaren att välja en kompetent medlem. Genom socialisering kan man iaktta 
och utveckla sedvänjan, och de som är medlemmar är redan socialiserade genom att de lärt sig 
bolagets normer och regler. Homogenitet i en grupp, till exempel en kooperation, kan bidra till att 
kommunikationen ökar och gör det lättare att förstå de andra gruppmedlemmarna. På så sätt kan man 
spara tid och resurser vilket skapar ett effektivare beslutsfattande. (Collin 2006)  
 Den fjärde förklaringen till viljan att behålla de anställda är den sedvänja som de anställda tar till 
sig genom att arbeta i en institution där den tidigare kulturen och handlingar redan har påverkat miljön. 
Oftast har man ett behov av samhörighet med andra människor och man försöker därför bli accepterad i 
en grupp, dessa grupper bildas oftast på grund av gemensamma åsikter eller av människor i samma 
situation. (Collin 2006) Detta är precis vad den kooperativa grundidén går ut på; att människor med ett 
gemensamt behov ska få detta tillfredsställt. 
 Den interna arbetsmarknaden för chefer analyseras genom ett antal mekanismer. Separationen 
mellan dem är dock enbart teoretisk eftersom de oftast i verkligheten är mixade. Noga specificerade och 
långsiktiga kontrakt är en av metoderna som används för att behålla de anställda och säkerställa att 
dessa inte lämnar kooperationen för en konkurrent. Enligt agentteorin är upprättandet av kontraktet ett 
sätt för principalen att få agenten att handla i deras intresse och inte i egenintresse. Agenten måste 
dock övervakas så att individen inte bryter avtalet. I en kooperation behövs oftast inte dessa kontrakt 
eftersom de anställda genom ideologin oftast är lojala mot kooperationen. Personalen lockas även att 
stanna kvar genom finansiell uppmuntran, i form av löner som är högre än vad som tillämpas på den 
övriga marknaden. Även symboliska ersättningar, exempelvis befordran, används för att motivera de 
anställda. De anställda i en kooperation behöver som alla andra anställda uppmuntran och erkännande 
trots deras ideologiska likhet.  
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Den interna arbetsmarknaden består av en kombination av dessa tre mekanismer. Möjligheten att 
avancera i organisationen ökar motivationen hos de anställda, vilket leder till ett engagemang i företaget 
och att företagets värderingar förs vidare. (Collin 2006) Det är dock medlemmarnas värderingar, som är 
avgörande, och inte i sig ledningens eller medarbetarnas. I den mån de senare har kooperativa 
värderingar beror det främst på att dessa genom rekrytering och socialisering har påverkats av 
medlemmarna och deras förtroendevalda. Kooperativa värderingar inom en organisation finns endast 
hos individerna i organisationen. Däremot kan en organisation kännetecknas av kooperativa principer, i 
den mån sådana har lagts in i stadgar, policies, och normsystem i övrigt. (Nilsson 1994) Om 
organisationens anställda ansluter sig till de kooperativa värderingarna, är naturligtvis mycket vunnet, 
eftersom de då med högre sannolikhet arbetar i medlemmarnas intresse, och kommunikationen mellan 
medlemmarna och medarbetarna flyter lättare. (Nilsson 1994) 

2.2.2.2 Rekrytering 

För att välja en lämplig chef tillämpas urvalssystem. Människor har en förmåga att inkludera och belöna 
personer som liknar dem själva - det kan gälla ursprung, kön, utbildning, ålder eller samhällsklass. Carin 
Eriksson (1995) hänvisar till Silverman och Jones (1976) studie, där det konstateras att en rekryterare 
anställer människor som är så lika rekryteraren som möjligt. Härav följer att chefer från prestigefyllda 
skolor gärna rekryterar andra individer med liknande utbildningsbakgrund eftersom de kan identifiera sig 
med dessa (Collin 2006). Förutom att ”man vet vad man får”, kan andra förklaringar till detta agerande 
vara att äldre personer inger mer respekt än yngre och att en utbildning tyder på att personen är bildbar 
och kommer därför att vara mer lättlärd än någon utan utbildning. (Collin 2006)   
 Arbetsmarknaden påverkas av olika faktorer, såsom rekryteringsprocessen, intern utveckling och 
incitamentsystem. Rekryteringsprocessens syfte är att rekrytera chefer som kan tillfredsställa 
organisationens mål. (Smith 2003) För att få styrelsen att agera i ägarnas intresse görs rekryteringen 
mer effektiv genom att anställa chefer som delar organisationens värdering och målsättning. Att ha 
medlemmar som är toppchefer bidrar till att medlemmarna får en bra insyn i organisationen. 
Kooperationens överlevnadsförmåga beror på huruvida chefen förstår kooperationens syfte och 
värderingar samt att chefen i fråga är engagerad i organisationen. Chefen måste även vara lyhörd för 
sina medlemmars önskemål och behov och kunna använda detta som konkurrensfördelar. (Davis 2001) 
 Genom att rekrytera chefer utanför den egna organisationen blir urvalet större och möjligheten till 
förändring av företagsstrategin ökar. Samtidigt ökar emellertid också risken för felrekrytering, då 
kunskapen om den rekryterade är mindre. Preferensen för stabilitet och lägre risktagande kan favorisera 
intern rekrytering. (Collin 2006) Eftersom ägarnas förtroende för ledningen är viktigt, bör tilliten öka vid 
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en intern rekrytering av chefer, då deras ideologi överensstämmer med organisationens. Förtroendet för 
ledningen är möjligen viktigare i en producentkooperation än i en konsumentkooperation, eftersom 
medlemmarna i en producentkooperation har mer att förlora och ställer därmed större krav på 
ledningens arbete. I en konsumentkooperation finns det oengagerade medlemmar som enbart är 
intresserad av de erbjudanden och förmåner som följer av medlemskapet. I och med att en kooperation 
ofta har en hög grad av internrekrytering ökar även den sociala likheten. Fördelen med internrekrytering 
är bland annat att risken för missallokering minskar, eftersom det är svårare att sätta fel person på fel 
plats (Collin 2006). 
 Det begränsade utbudet av kooperativa ledningspositioner och den starka ideologin i en 
kooperation, kan skapa barriärer på ledarskapsmarknaden där de kooperativa cheferna inte kan 
konkurrera på samma villkor med chefer inom andra bolagsformer. Detta kan resultera i en känsla av 
instängdhet hos de kooperativa cheferna.  
 En ledare i kooperationen gör en transaktionsspecifik investering, vilket minskar dennes chanser 
att arbeta i ett aktiebolag. Möjligheterna att fortsätta arbeta inom organisationen ökar dock eftersom 
kunskapen ökar. Dock har de flesta (66 procent) av de tillfrågade i Carin Erikssons undersökning en 
öppen attityd och instämmer i påståendet att det är viktigt att, för att få fler bättre ledare inom 
organisationen, personer rekryteras utifrån. De äldre i undersökningen är mer traditionella och 
förespråkar vikten av att tro på den kooperativa ideologin, kanske som ett resultat av hur det var tidigare 
inom organisationen. Det framkom bland annat att många ansåg att den kooperativa ideologin hade haft 
större betydelse förr. De äldre kan därför tänkas ha kvar ett sådant sätt att tänka som var vanligt när de 
började sin yrkeskarriär inom konsumentkooperationen. Undersökningen indikerar även att universitets-
utbildade kooperativa chefer, genom sin utbildning, har socialiserats till ett något annorlunda tänkande 
än chefer utan motsvarande bakgrund. (Eriksson 1995)  

2.2.3 Belöningssystem 

Agentteorin behandlar problemet med att en företagsledning inte alltid handlar i medlemmarnas 
intressen. Eftersom medlemmarna (principalerna) delegerat beslutsfattande och operativt handlande till 
ledningen (agenten) kan denna utnyttja sitt informationsöverläge för att skaffa sig fördelar på 
medlemmarnas bekostnad. Exempelvis kan ledningen ha ett intresse av att värna om sitt eget rykte eller 
ha tillgång till exklusiva tjänstebilar och fina lokaler. För att säkerställa att ledningen sätter 
medlemmarnas intressen i främsta rummet använder de sig dessutom av olika incitamentskapande 
medel. Ett sådant är belöningssystem.  
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Belöningsstrategier finns för att höja effektiviteten, vilket åstadkoms genom att företaget motiverar sina 
medarbetare till att utföra ett bra arbete i förhållande till företagets målsättning. Belöningsstrategierna 
ska dessutom skapa ett gott arbetsklimat samt säkerställa att kompetenta medarbetare stannar kvar 
inom organisationen. Ett vanligt sätt att se på belöningssystem är enligt Collin (2006) och Nilsson (1991) 
att kompensationen ska vara anpassad till företagets prestation. När bolaget presterar bra ska detta 
återges genom att företagsledningen erhåller kompensation. När företaget genererar mindre vinst till 
ägarna, ska företagsledningen också drabbas genom en lägre kompensation. Det är vanligtvis styrelsen 
som fattar beslutet om belöningar. Initiativet och färdigställandet av belöningen kan till exempel komma 
från styrelseordföranden, den dominerade ägaren eller av ersättningskommittéer. (Collin 2006) 
 Belöningarna kan vara av både yttre och inre karaktär. Yttre belöningar är enligt den amerikanske 
sociologen Fredrick Hertzberg belöningar som har med arbetsförhållandena att göra, såsom monetära 
ersättningar, arbetsmiljö och administrativa regler. (Alrutz 2006) På senare tid har det blivit allt vanligare 
med ekonomiska incitament, till exempel bonuslöner och provisioner, för att öka motivationen hos de 
anställda (Eriksson 1995). Inre belöningar skapar istället motivation på ett annat sätt genom att de ger 
en känsla av meningsfullhet och värde i arbetet. Enligt Hertzberg stirrar företagsledningen ofta sig blind 
på yttre belöningar och glömmer bort betydelsen av inre välbefinnande. En kombination av båda, lagom 
avvägda, menar Hertzberg ger bäst effekt. (Alrutz 2006) 
 Ett belöningssystem av yttre karaktär kan exempelvis innehålla baslön, rörliga lönedelar, 
pensioner och förmåner. Den fasta lönen, baslönen, är till viss del oberoende av prestation och utgår så 
länge anställningsavtalet gäller. Anhängare till bonusprogram hävdar att den rörliga delen, som oftast är 
målstyrd och tidsbegränsad, ska få ledningen att anstränga sig lite extra (Åberg 2004). En utvecklad 
belöningsstrategi kan även innehålla möjligheter att erhålla olika typer av förmåner, till exempel 
tjänstebil eller fashionabla arbetsrum.  
 Inre belöningar upplevs enligt Alrutz (2006) då det finns en möjlighet att utvecklas i arbetet, både 
som människa och i yrkesrollen; när det finns tydliga målsättningar; när man får ökat ansvar; när man 
blir delaktig i beslut samt när man får uppmuntran och beröm. Det har även framhållits att motivationen 
ökar med hjälp av ideologin (Eronn 1983). Det har även framkommit att det finns medlemsgrupper som 
anser att kooperationerna bör satsa mer på information och utbildning om den kooperativa ideologin för 
att öka motivationen i organisationen. (Eriksson 1995) 
 Ersättningssystem till agenter bör skiljas från ersättningssystem till principaler. När det gäller 
kooperationer erhåller även medlemmarna (principalerna) förmåner, exempelvis i form av rabatt-
erbjudanden. Det är alltså i rollen som kund som medlemskapet ska löna sig. De accepterar till exempel 
inte att kooperationens resultat blir för högt, utan vill istället ta del av kapitalöverskottet. Ett sätt för 
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kooperationen att tillmötesgå detta är att använda sig av belöningssystem. För att kunden ska handla 
kooperativt lockas de med låga priser samt olika former av bonus och återbäring (Eriksson 1995). 
Medlemmarna kan avsätta kapitalöverskott till att utveckla den kooperativa föreningen, ge 
medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen samt stödja 
andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna (SOU 1996:31). Konsumentkooperationen ger ut-
delning till sina medlemmar i form av rabatter och erbjudanden, medan producentkooperationen genom 
kollektiv försäljning erbjuder köparna större partier produkter/tjänster till ett lägre pris. Leverantörens 
förtjänst ligger därmed inte i höga försäljningspriser per vara utan i att få en stor total försäljningsvolym.  
 Skulle däremot kooperationen gå med förlust, blir medlemmarna inte lidande av detta på kort sikt, 
utan de skulle fortfarande erhålla sina förmåner. Däremot kan det på lång sikt leda till att förmånerna 
går förlorade. I en konkurs har producenterna mer att förlora eftersom de är mer beroende av sina 
samarbetspartners än vad konsumenterna är av sina förmåner och erbjudanden; konsumenterna har 
större möjlighet att vända sig till ett annat inköpsställe. 
 Det måste dock poängteras att det kan vara nödvändigt att, i belöningssammanhang, skilja 
mellan olika typer av medlemmar. Vissa kooperatörer efterfrågar säkerligen enbart förmånen av att få 
rabatterbjudanden, medan engagerade medlemmar som arbetar för den ideologiska dimensionen av 
kooperationen efterfrågar en känsla av gemenskap. I kooperationer sitter ofta engagerade medlemmar i 
styrelsen och för dessa är samhörighet i organisationen (inre belöning) viktigare än ekonomiska 
incitament (yttre belöning). Utifrån en agentteoretisk synvinkel ligger det således ett svårbemästrat 
problem i att dels skilja mellan agenter och principaler, dels mellan olika kategorier av principaler.   

2.2.4 Struktur och strategi 

Organisationsstrukturen styr kapitalflödet, arbetet och informationen samt underlättar för eller tvingar till 
ett visst handlande. Organisationens struktur, tillsammans med dess strategi, bildar en viktig företags-
styrningsmekanism. (Collin 2006) En struktur som korrelerar med strategin ökar företagets prestations-
förmåga, medan en struktur som är mer anpassad till andra strategier blockerar värdeskapandet i 
företaget (Smith 2003). 

2.2.4.1 Struktur 

Ett sätt att studera ett företags struktur är att fokusera på hur funktionerna är organiserade. Strukturen 
kan uppdelas i tre olika organisationsformer; funktionsbaserad struktur (F-formen), divisionaliserad 
struktur (M-form) och matrisstruktur (X-form).  
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 Den divisionaliserade strukturen har utvecklats för att hantera den ökade komplexiteten i en 
växande organisation, vilket kan appliceras på den kooperativa verksamhetsformen som oftast är 
komplex och behandlar flera olika sorter produkter. M-formen är i grunden en uppsättning av separata 
funktionsbaserade strukturer med ansvar inför ett huvudkontor. På grund av beroendeförhållandet 
mellan divisionerna ställs det större krav på samordning än om strukturen är rent funktionsbaserat. Den 
extra samordningsnivån utgörs av personalen på huvudkontoret och ledningsnivån. (Collin 2006)  
 Den M-formade strukturen skapar förutsättningar för en intern kapitalmarknad, där likvida medel 
kan röra sig över divisionsgränserna. En annan fördel med M-formen är dess känslighet och flexibilitet; 
marknadsmöjligheter och hot kan snabbt kännas av på grund av den decentraliserade strukturen och 
flexibiliteten medför att avdelningar kan läggas till eller läggas ned för att utnyttja uppkomna möjligheter 
respektive undvika hot. M-formens dynamik skapar således mycket goda förutsättningar för fortsatta 
förvärv och ökad tillväxt.  
 John Skår (1981) anser att systembindningar mellan kooperativa företag är ett särdrag som bör 
tolkas som en sannolikt nödvändig strukturegenskap bland de kooperativa bolagen. Strukturfrågan har 
enligt honom två dimensioner: dels hur stora de enskilda föreningarna bör vara, dels vilken vertikal 
anpassning (systembindning) som man bör ha (Skår 1981). Detta är frågor som de kooperativa bolagen 
bör beakta i sitt strukturarbete.  

2.2.4.2 Strategi 

Tre huvudstrategier kan urskiljas; enkla verksamheter, relaterade verksamheter och orelaterade 
verksamheter. Relaterad verksamhet är den som är bäst lämpad för en kooperativ organisation. Denna 
strategi används då mindre än 70 procent av försäljningen kommer från en verksamhet, men mer än 70 
procent kommer från olika men relaterade verksamheter. (Collin 2006)  
 Ett högt inflytande från cheferna kommer att framkalla en diversifierad strategi eftersom cheferna 
vill skapa variation i verksamheten. Ett avancerat verksamhetskoncept ger cheferna ännu mer frihet att 
handla och fler chanser att uppföra sig bedrägligt. Katz and Boland (2002) drar emellertid slutsatsen att 
kooperationer diversifierar sig in i en orelaterad satsning som ligger på en lägre nivå än andra företags-
former. (Katz and Boland 2002) 
 Eriksson (1995) hänvisar till Eronn 1984, Ledarforum 1986:3 och 1988:9, där det skrivs om 
traditionalisterna vilka menar att en alltför stark lönsamhetsorientering inte är förenlig med kooperativ 
ideologi och inte heller bör vara ett mål för kooperationer. En kooperation strävar oftast inte heller efter 
en strikt vinstmaximerad strategi, utan de strävar efter medlemmarnas mål. Producentkooperationen har 
till syfte att tillfredsställa produktionen med bra bytesförhållanden, och konsumentkooperationen ser till 
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att uppfylla konsumenternas begär. Enligt Katz and Boland (2002) är kooperationen inte en effektiv 
organisationsform på grund av sina ”freeriders” (medlemmar som inte tar aktiv del i övervakningen), 
frånvaron av långsiktig planering (inga överförbara rättigheter) och inflytandeproblem (cheferna tenderar 
att ha en stark makt).  
 Eriksson (1995) hänvisar till Selznick 1957 och Starbuck 1983 som skriver att, även om 
framgångsrika organisationer ofta har en karaktär och ett syfte som man är stolt över att framföra, är 
risken stor att man alltför länge håller fast vid detta. Eriksson (1995) hänvisar även till Meyer 1982 som 
menar att starka identitetsuppfattningar kan leda till förvrängda perceptioner av världen, ett stelt 
beteende och stagnation. Detta kan lätt ske i en kooperation eftersom det ideologiska synsättet är fast 
förankrat och det finns ett motstånd till att förändra och utveckla verksamheten i den takt som kan 
behövas för att hålla sig kvar på marknaden.  

2.2.4.3 Samband mellan struktur och strategi 

Ramekonomi (scope) passar bäst när en ny produktlinje ska tilläggas utan att kostnaderna ökar 
proportionellt. Den relaterade strategin fokuserar på ramekonomin genom att koncentrera sig och dra 
nytta av kapaciteten att hantera stora mängder av aktiviteter. Skalekonomi lämpar sig när en volym-
ökning av en produkt leder till minskad enhetskostnad och denna ekonomi koncentrerar sig på att öka 
volymen och att kämpa för högre marknadsandelar. (Collin 2006)  
 Aktieägare i ett aktiebolag vill att tillgångarna ska vara enkla att värdera och de föredrar en enkel 
struktur. Kooperatörerna har emellertid inga överförbara rättigheter och därför inget intresse i hur lätt 
eller hur svår organisationen är att värdera, vilket innebär att det inte finns några begränsningar i valet 
av struktur. Om den kooperativa organisationen har en diversifierad strategi kommer de att dra nytta av 
den struktur som passar denna strategi, det vill säga en divisionaliserad struktur (M-form). Denna form 
gör det lättare att utvärdera olika divisioners arbete, och följaktligen ökas härigenom möjligheten för 
medlemmarna att utvärdera chefernas beteende. Cheferna kan också dra nytta av den 
divisionaliserande strukturen genom att ansvar kan överlåtas. (Smith 2003) En M-form bidrar till en god 
intern arbetsmarknad och kapitalmarknad; dock är agentproblematiken en börda som denna form 
medför. (Collin 2006)   
 Integration är ett sätt att försöka öka och effektivisera en marknad samt ett sätt att fördela 
marknaden mellan ingående enheter. Detta utförs med hjälp av solidaritetsnormer och stordriftsfördelar. 
(Jonnergård 1988) Konsumenten kan nå stordriftsfördelar genom samarbete inom det kooperativa 
företagets ram; dels kan olika aktiviteter utföras med bättre resursutnyttjande, dels kan större makt 
gentemot olika intressenter erhållas. (Nilsson 1983) I en kooperation är dock marknaden i allmänhet 
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begränsad genom att människor världen över inte har samma värderingar och uppfattningar. Därmed 
uppfylls inte en kooperations grundsyn, vilken bygger på att medlemmarna tillsammans ska lösa 
problem.  

2.2.5 Styrelsen 

Styrelsen har en viktig roll som länk mellan frånvarande medlemmar och företagets ledning. Styrelsens 
uppgift är att vägleda organisationen och övervaka VD:s arbete. Det ankommer även på styrelsen att 
utse styrelseordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. 
(Lag om ekonomiska föreningar, 6 kap 8 §).  
 Styrelsen har tre huvudsakliga funktioner: kontrollera företaget och dess ledning, fatta strategiska 
beslut samt bistå med service (Collin 2006). Utgångspunkten för kontrollfunktionen är att det ankommer 
på styrelsen att bevaka och se till att medlemmarnas intressen prioriteras och tillvaratas. Detta 
åstadkoms genom övervakning av VD:s arbete samt olika incitamentsprogram. En viktig fråga som 
sammanhänger med styrelsens kontrollfunktion, är vem som ska övervaka styrelsen själv. I detta 
avseende spelar både revisorerna och arbetsmarknaden för chefer en viktig roll. (Collin 2006)  
 Styrelsens andra funktion är att besluta om organisationens strategi. Det ankommer även på 
styrelsen att besluta om på vilka marknader företaget ska finnas och hur dess resurser ska användas. 
Styrelsen kan dessutom bestämma hur arbetet ska organiseras och således påverka organisationens 
struktur. Styrelsen utser även företagets VD, som är den som på operationell nivå är ansvarig för 
implementeringen av strategin. (Collin 2006; Lag om ekonomiska föreningar, 6 kap 1 §)  
En tredje viktig funktion som tillskrivs styrelsen är dess roll som service- och rådgivningsorgan. Det 
brukar framhållas att styrelseledamöternas resursnätverk tillför organisationen en annars frånvarande 
kompetens. (Collin 2006) 

2.2.5.1 Styrelsens sammansättning 

Styrelsens sammansättning kan studeras utifrån styrelseledamöternas position i förhållande till 
företaget. Det är medlemmarna, på stämman, som utser styrelseledamöterna (Dzialo et al. 1998), om 
inte annat föreskrivs i stadgarna (Lag om ekonomiska föreningar, 6 kap 1 §).I en kooperation ska antalet 
styrelseledamöter uppgå till minst tre och uppdraget gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdrags-
tiden får emellertid inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall bestämmas så att uppdraget upphör 
vid slutet av den ordinarie föreningsstämman på vilket styrelseval förrättas. (Lag om ekonomiska 
föreningar, 6 kap 1 §)  
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Dalton et al. (1998) har identifierat fyra olika relationer som beskriver den specifika styrelsesamman-
sättningen; insiderledamöter, utomstående ledamöter samt närstående och oberoende ledamöter. Till 
skillnad från utomstående ledamöter förenar en insiderledamot sitt styrelseuppdrag med anställning 
direkt i företaget. Närstående ledamöter skiljer sig från oberoende styrelsemedlemmar genom att de har 
en personlig och/eller en affärsmässig relation till företaget eller dess ledning. (Dalton et al. 1998) 
 Det framhålls ibland att företagets finansiella framgång är korrelerat till styrelsesamman-
sättningen. Somliga menar att företagets resultat och välmående är positivt korrelerat till en styrelse 
som är sammansatt av utomstående eller oberoende ledamöter. Anhängare till detta synsätt baserar sin 
ståndpunkt på agentteorin, det vill säga att separation mellan ägande och kontroll leder till opportunism 
från ledningens sida på grund av informationsassymmetrin. (Dalton et al. 1998) Motståndare till agent-
teorin förordar istället en styrelse som består av ledamöter som är hämtade inom företaget, eller har 
någon form av relation till företaget. Stewardshipteorin utgår ifrån att ledningen i grund och botten är 
pålitliga och vill använda företagets resurser på bästa sätt. (Dalton et al. 1998) Slutligen finns det ett 
tredje synsätt, vilket utgår ifrån att styrelsens sammansättning helt saknar betydelse för företagets 
prestation. (Dalton et al. 1998)  
 En effekt av att som Dalton et al. definiera olika ledamotskategorier, är att det bör finnas en 
sammansättning som är bättre än alla andra; en optimal styrelsesammansättning. Det bör då rimligtvis 
vara så att den styrelsesammansättning som bäst främjar styrelsens funktioner (kontroll, strategiskt 
beslutsfattande och service) även är den optimala. Utifrån detta perspektiv saknar alltså företagets 
resultat och finansiella ställning betydelse för vilken ledamotskonstellation som är bäst. Styrelsens 
arbete bör således mätas utifrån de funktioner den har att uppfylla. Tror medlemmarna att en annan 
sammansättning styrelseledamöter är bättre på att utöva kontroll, fatta strategiska beslut och ge service 
bör de byta ut den befintliga styrelsen. Detta kan dock vara svårt i en kooperation, då medlemmarna 
bara har en röst per medlem och möjligheten att köpa fler röster saknas (viket är möjligt i aktiebolag). 
Det enda sättet för kooperatörerna att byta ut den befintliga styrelsen är formera sig tillsammans och 
gemensamt besluta om att byta ut styrelsen. Detta är emellertid sällsynt eftersom det är väldigt arbets-
krävande att försöka få de andra medlemmarna till att rösta i samma ärende.  

2.2.6 Entreprenörskap 

Entreprenörskap och företagsamhet handlar om hur företaget kan förnyas och utvecklas, vilket är 
nödvändigt på dagens konkurrensutsatta marknad (Zahra et al. 2000). Enligt Schumpeter innebär 
entreprenörskap, eller organisationsutveckling, identifiering av marknadsmöjligheter och skapande av 
kombinerade resurser för att utnyttja dessa (Guth and Ginsberg 1990). Med ett aktivt entreprenörskap 
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följer emellertid även vissa risker. Exempelvis är risken för misslyckande stort då företag försöker 
utnyttja en marknadsmöjlighet och etablera sig på den internationella arenan; för cirka 70 procent av 
samtliga internationella företag uteblir framgången (Zahra et al. 2000). Zahra et al. (2000) drar 
slutsatsen att, medan företagsamhet är viktigt för företagets tillväxt, skapar den samtidigt risker som kan 
dämpa framgång och välmående för kooperationen och dess medlemmar.  

2.2.6.1 Att påverka entreprenörskapet  

Faktorer som påverkar organisationsutveckling är konkurrens, teknologin, sociala faktorer och politiska 
faktorer. Även förändringar i konkurrenskraftiga industristrukturer och underliggande teknologierna 
påverkar företagsamheten. (Guth and Ginsberg 1990)  
 Den ökade konkurrensen inom detaljhandeln har inneburit försämrad lönsamhet för kooperativa 
organisationer. Utöver de tidigare konkurrenterna, har nya utländska konkurrenter framförallt i form av 
lågpriskedjor tillkommit och konkurrensen har därmed ökat ytterligare. (Eriksson 1995) Därtill har 
lönsamheten försämrats till följd av förändrade köpmönster, vilket grundas på bland annat ekonomiska, 
demografiska och kulturella omvälvningar. I en undersökning av Carin Erikssons ansåg flera av de 
intervjuade, att mycket av det som en gång utmärkte konsumentkooperationen har gått förlorat. 
Förändringar är emellertid nödvändiga för att den konsumentkooperativa organisationen ska kunna 
överleva. (Eriksson 1995) Det är möjligt att många av de förändringar som utländska kooperationer har 
genomgått också kommer att slå igenom i de svenska kooperationerna. Tänkbar är att exempelvis att 
kooperationerna inte kommer att vara medlemsägda i framtiden. Utländska kooperationer har i många 
fall försvunnit och vissa har omvandlats till aktiebolag. (Holm 1989) 
 Även organisationens prestation påverkar organisationsutvecklingen. Mått på prestation kan vara 
effektivitet, prestationsförmåga och intressenternas belåtenhet. För att infria förväntningarna från 
intressenterna och leverera en god prestation, finns emellertid risken att företagsledningen genomför 
förhastade förändringar. Det bör dock tilläggas att på samma sätt som prestationsförmågan inverkar på 
företagsamheten, påverkar prestationsförmågan organisationsutvecklingen. Många företagsledare har 
en kortsiktig prestationsförmåga. En förklaring härtill är att det kan ta flera år innan nya risktaganden blir 
lönsamma och genererar vinst, vilket har en hämmande effekt på företagsledningens vilja att investera i 
förnyelseprojekt. (Guth and Ginsberg 1990)  

2.2.6.2 Entreprenörskapets drivkrafter 

I Zahra, Neubaum och Huses (2000) artikel undersöktes vilka faktorer som bidrog till ett högre 
engagemang för entreprenörskap i medelstora organisationer. Agentteorin antyder att ledarnas 
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engagemang för entreprenörskap ökar när ägarnas och ledarnas intresse sammanfaller. En effektiv 
styrning kan ske under tre förutsättningar; då ledarna själva äger andelar; när det finns en majoritets-
ägare som övervakar de strategiska besluten; då det finns en stark och oberoende styrelse som 
övervakas och utvärderas. (Zahra et al. 2000) I en kooperation är endast det tredje alternativet aktuellt, 
då kooperationens ägarskap inte grundas på aktier utan på medlemskap. 
 Företagsledningar anklagas ibland för att tänka kortsiktigt, vilket påstås hämma deras 
engagemang för mer långsiktigt värdeskapande aktiviteter, såsom entreprenörskap. Denna motvillighet 
för att stödja entreprenörskap kan bero på ledarnas bristande ägarintresse. (Zahra et al. 2000) Även i 
en kooperation finns naturligtvis risken att ledningen agerar opportunistiskt.  Anledningen är dock inte 
avsaknad på aktieägande utan frånvaron av engagerade medlemmar.  
 I enlighet med agentteorin stöds företagsamhet av att posterna som styrelseordförande 
respektive VD separeras. Övriga styrelseledamöter får härigenom ett större oberoende i sin roll som 
övervakare, utvärderare och disciplinerare av den verkställande direktören (Zahra et al. 2000). Inte 
heller antalet medlemmar i styrelsen får vara för stort för att entreprenörskapet ska främjas, eftersom en 
talrik ledamotsuppsättning försvårar samordning av uppgifter och hindrar informationsflödet, vilket 
resulterar i ett ineffektivt beslutsfattande. (Zahra et al. 2000) En stor variation i styrelsen kan bidra med 
kunskap om olika marknader, vilket kan göra det lättare att exempelvis slå sig in på en ny marknad. Det 
kan antas att variationen i styrelsen är större i en konsumentkooperation än i en producentkooperation, 
vilket innebär att förutsättningarna för entreprenörskap är bättre för konsumentkooperationer i detta 
avseende. Förklaringen härtill är att det finns fler konsumenter än producenter; styrelsen i producent-
kooperationer är dock mer homogen och besitter en djupare produktkunskap. 

2.2.7 Sammanfattning av företagsstyrningens mekanismer  

I detta kapitel har företagsstyrningens mekanismer beskrivits utifrån ett kooperativt perspektiv med hjälp 
av teorierna i kapitel 2.1. Mekanismerna som har behandlats är medlemsstruktur, arbetsmarknaden, 
belöningssystem, strategi och struktur, styrelsen och entreprenörskap. I mekanismen medlemsstruktur 
beskrivs kooperatörernas inflytande över beslutsfattandet i kooperationen, både i rollen som medlem 
och som ägare. Till medlemskapet är vidare vissa rättigheter och skyldigheter knutna. Även koopera-
tionens kapitalförsörjning och medlemmarnas riskbenägenhet framställs. Riskbenägenheten beror på de 
specifika investeringar som görs av medlemmarna och vilken nytta de har av kooperationen.  
 Under mekanismen arbetsmarknaden behandlas den interna arbetsmarknadsteorins modell, 
vilken uppmärksammar olika förklaringar till varför företag anstränger sig för att behålla de anställda. 
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Det diskuteras även huruvida den interna rekryteringen är större eller mindre i en kooperation än i andra 
bolagsformer och hur den ideologiska grundsynen påverkar chefsrekryteringen.  
 Under delkapitlet "Belöningssystem" behandlas olika belöningsstrategier, i form av inre och yttre 
karaktär, som syftar till att öka motivationen hos medarbetarna i en kooperation.  På senare tid har det 
blivit allt vanligare med belöning av yttre karaktär, i form av ekonomiska incitament, som till exempel 
bonuslöner och provisioner.  
 En kooperations struktur tillsammans med dess strategi bildar en viktig styrningsmekanism. En 
struktur som överensstämmer med strategin förbättrar företagets prestations och genom att skapa stor-
driftsfördelar effektiviseras den kooperativa verksamheten.  
 Styrelsen i en kooperation har en viktig roll som länk mellan frånvarande medlemmar och 
företagets ledning. Styrelsen har tre huvudsakliga funktioner: kontroll av företaget och dess ledning, 
strategiskt beslutsfattande samt bistå med service.  
 En kooperations entreprenörskap påverkas av konkurrensläget, teknologin, sociala faktorer och 
politiska faktorer. Ökad konkurrens, inte minst från utländska aktörer, har resulterat i försämrad 
lönsamhet för många kooperationer. För att möjliggöra internationell expansion kan en lösning vara en 
ökad variation i styrelsen, vilket ger fördjupad kunskap om olika marknader. 

3 Empirisk metod 
Syftet med artikeln är att jämföra två olika kooperationer, en producent (Lantmännen) och en 
konsument (KF), för att studera hur företagsstyrningen skiljer sig åt. Vårt val av kooperationer följer av 
att de båda är stora och allmänt välkända samt att den tillgängliga informationen rörande dessa är 
omfattande. För att realisera syftet valde vi att intervjua två personer ur var och en av följande grupper: 
företagsledningen, styrelsen och medlemmarna. Bortfallet blev 50 procent. Från Lantmännen innebar 
detta att två styrelseledamöter och en företagsledare intervjuades, medan det i KF intervjuades två 
företagsledare och en medlemsrepresentant. Bortfallet kan leda till att våra slutsatser inte är direkt 
generaliserbara. Vår förhoppning är dock att vi har lyckats skildra verkligheten på ett trovärdigt sätt 
genom att vi har vänt oss till respondenter på olika positioner inom de båda kooperationerna. 
Informationen kompletterades med sekundärdata i form av årsredovisningar, stadgar, webbsidor samt 
data från diverse affärstidningar om de båda kooperationerna. Vi bestämde oss för att granska 
årsredovisningar för de senaste tio åren och vad gäller KF granskades således åren 1995-2005. Denna 
möjlighet fanns dock inte hos Lantmännen, då organisationen, som den ser ut idag, inte bildades förrän 
år 2001. Därför har vi enbart granskat årsredovisningarna från 2002-2005. Vi valde emellertid även att 
komplettera Lantmännens information med delårsrapporter från åren 2001 och 2006.  
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 Primärdata insamlades genom telefonintervjuer med de olika respondenterna, vilket är tids-
besparande och resulterar ofta i en hög svarsfrekvens. Inför intervjun skickade vi ut en intervjuguide 
(bilaga 1) och med hänsyn till att respondenternas intresse för organisationen skiljer sig åt utformades 
frågorna och dess antal med beaktande av respondentens position (bilaga 2).  
 Då undersökningen utfördes vid en specifik tidpunkt, blir troligtvis utfallet av en ny undersökning 
vid en annan tidpunkt annorlunda. Detta beror på att materialet reflekterar verkligheten vid insamlings-
tidpunkten (Saunders et al. 2003), samt att representanternas svar är högst individuella. 

4 Analys 
KF är ett förbund för Sveriges drygt 60 konsumentföreningar och har över 3 miljoner medlemmar (KF 
2006 (A) [www]). Förbundets huvuduppgift är att tillvarata konsumenternas intressen och skapa 
ekonomiska fördelar samt andra mervärden för medlemmarna. Verksamheten bygger på att 
medlemmarna genom sin konsumtion tillsammans ska kunna påverka och bidra till ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt väl fungerande samhälle. (KF 2006 (A) [www]) KF äger sedan 2002, tillsammans 
med dansk och norsk konsumentkooperation, dagligvarukoncernen Coop Norden AB (Coop Sverige 
[www]), vilken står för drygt hälften av kooperationens försäljning i Sverige (Carlsson 2004). Åren efter 
bildandet av Coop Norden har kooperationens förlustsiffror bytts ut mot vinst. KF-koncernens försäljning 
uppgick under 1995 till 31,2 miljarder kronor (KF:s årsredovisning 1995) Under årens lopp har 
försäljningen minskat vilket främst beror på avyttringar av bland annat dagligvaruverksamheten till Coop 
Norden under 2002 (KF:s årsredovisning 2002), överlåtelsen av KappAhl under 2004 (Privata affärer 
2005), strukturförändringar samt en svag försäljningsutveckling för sällanköpsvaror. År 2005 var 
försäljningen 25,2 miljarder kronor. (KF:s årsredovisning 1995-2005)  
 Svenska Lantmännen ekonomiska förening bildades den 1 januari 2001 genom fusioner med en 
del av Sveriges olika Lantmännenföreningar (Lantmännens delårsrapport 2001). Lantmännen är en av 
Sveriges största koncerner inom lantbruk- och livsmedelsindustrin (Lantmännens årsredovisning 2004) 
och ägs av 49 000 svenska lantbrukare (Fröberg 2005; Lantmännens årsredovisning 2005). De har 
12 000 anställda samt är verksamma i 19 länder (Lantmännen [www]). Lantmännen är en medlemsägd 
organisation och deras huvuduppgift är att tillhandahålla medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och 
foder samt att ta emot, lagra, förädla och sälja det som lantbrukarna odlar. Lantmännen bedriver även 
forskning och utvecklingsarbete. (Lantmännen [www]) Inom moderföretaget, Svenska Lantmännen 
ekonomiska förening, bedrivs svenska kärnverksamheten Lantmännen lantbruk. Den dagliga kontakten 
med lantbrukarna sker i 13 marknadsområden, som också utgör basen i den kooperativa 
organisationen. (Lantmännens årsredovisning 2004). Kooperationens omsättning uppgår till omkring 30 
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miljarder kronor (Lantmännen [www]), vilket motsvarar en ökning med 19,8 miljarder kronor sedan 
starten år 2001 (Lantmännens årsredovisning 2002, 2005). Kooperationen upplevde en nedgång år 
2002, vilket främst berodde på ändrad organisation mellan moderföretaget och dotterbolag samt 
minskad spannmålsexport (Lantmännens årsredovisning 2002).  

4.1 Medlemsstruktur 

Ett medlemskap i KF och Lantmännen innebär främst två saker; att medlemmarna är ägare genom sitt 
insatta kapital samt att de är nyttjare, vilket betyder att de antingen är kunder eller leverantörer till 
föreningen. (KF:s årsredovisning 2005, Lantmännens årsredovisning 2005) Därtill ska medlemskapet 
även medföra ekonomisk lönsamhet.  
 Endast ekonomiska föreningar kan vara medlemmar i KF. Föreningarna är ofta stora med upp till 
120 000 medlemmar, vilka går samman och ansöker om medlemskap. Beviljande av medlemsansökan 
förutsätter hängivenhet till konsumentkooperationens gemensamma program, som syftar till att 
förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé och KF:s ändamål (KF:s stadgar 3 §). Även 
privatpersoner kan indirekt bli medlem i KF genom att ingå avtal med exempelvis Konsum, OK, och 
Folksam. Antalet medlemmar i KF var 1995 omkring 2,3 miljoner och de hade cirka 450 000 kort-
innehavare. År 2005 var medlemsantalet drygt 3 miljoner med lika många kortinnehavare. (KF:s 
årsredovisning 1995, 2005)  
 I Lantmännen kan både fysiska och juridiska personer bli medlemmar, förutsatt att de bedriver 
lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde (Lantmännen [www]). 
Flertalet av Lantmännens medlemmar är lantbrukare med egna eller arrenderade gårdar, där spann-
målsproduktion har en central roll. I sin egenskap av ägare erbjuds medlemmen ett aktivt ägar-
engagemang och i rollen som kund köper medlemmen varor för växtodling, animalproduktion och 
maskiner, samt handlar i Granngårdens butiker. Medlemmarna antar även en funktion som leverantör, 
genom vilken de i huvudsak säljer spannmål. (Lantmännens årsredovisning 2004) Det som bland annat 
skiljer Lantmännen från ett traditionellt aktiebolag är att vinstmaximering inte alltid är målet, framför allt 
inte när det gäller aktiviteter riktade till lantbrukaren. (Lantmännens årsredovisning 2002, 2003) Fröberg 
(2005) skriver dock att det är en myt att kooperativa ägare är mindre krävande, eftersom bönderna är 
småföretagare och långsiktiga ägare med ett helt annat ”mind set” än till exempel ägare till börsbolag, 
målen präglas av kortsiktig vinst och aktieuppgång. Lantbrukets strukturförändringar medför emellertid 
att antalet aktiva bönder minskar; år 2001 när Svenska Lantmännen bildades fanns 55 831 medlemmar, 
vilket år 2005 hade minskat med 13 procent till 48 759. (Lantmännens årsredovisning 2001, 2005) 
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 Vid inträde i kooperationerna erläggs en insats (medlemsavgift). I konsumentföreningarna uppgår 
denna till 10 000 kronor (KF:s stadgar 7 §) medan en privatperson för sitt medlemskap i Konsum 
erlägger 100 kronor; dock måste denne sätta in 500 kronor för att få bli fullvärdesmedlem. Konsument-
föreningarna måste även betala en årsavgift, som fastställs på KF:s stämma (KF:s stadgar 4 §). 
Förklaringen till att medlemmarna inte bidrar med mer kapital är att KF inte anser att det är kapitalet 
som bygger upp konsumentkooperationen, utan samverkan mellan människors gemensamma kunskap 
och engagemang. (KF:s årsredovisning 1999) Ur ett finansieringsperspektiv är KF inte beroende av 
någon annan än medlemmarna. Finansiering sker i största möjliga utsträckning med insatskapital och 
överskott som bildas i verksamheten samt med inlåning från anslutna konsumentföreningar och 
organisationer. (Carlsson 2004, KF:s Årsredovisningen 2005)  
 Insatserna i Lantmännen baseras på omsättningsvärdet, i form av inköp från och leverans till 
föreningen (Lantmännens årsredovisning 2005). Varje medlem satsar lika stor andel och ingen kan 
köpa en större rättighet. Insatsskyldigheten för den enskilde medlemmen är 10 procent av genomsnittlig 
omsättning med föreningen under de fem senaste åren (Lantmännens årsredovisning 2005). 
Lantmännens styrelse kan emellertid besluta att kapital i form av extra insatser får tillskjutas föreningen. 
Sådana insatser får lämnas såväl av medlemmarna som av icke medlemmar. (Lantmännens stadgar 14 
§) Detta har dock aldrig inträffat till följd av Lantmännens goda resultat, vilket istället resulterat i större 
förmåner till medlemmarna.  
 Medlemmarna i Lantmännen och KF har inte bara skyldigheter utan även ett stort antal 
rättigheter. Genom principen en medlem en röst kan medlemmarna rösta på distriktsstämman och utse 
förtroendevalda som för medlemmens talan på föreningsstämman. Representanterna är enligt våra 
respondenter en aktiv och stark förbindelselänk mellan föreningen och de enskilda medlemmarna i 
distrikten. De ska verka för goda och regelbundna kontakter mot såväl medlemmarna som 
kooperationen (Lantmännens stadgar 20 §). 
Medlemmarna i Lantmännen har rätt att sälja sina produkter till producentkooperationen och erhålla 
utdelning i form av en efterlikvid som baseras på hur mycket medlemmen sålt till föreningen. 
Medlemmarna som köpt varor av Lantmännen får istället en återbäring, det vill säga en rabatt i 
efterskott, som blir större desto mer medlemmen handlar. Därtill har de rätt till ränta på vinsten av det 
satsade kapitalet. KF:s medlemsförmåner beslutas av varje lokal förening (KF 2006 (A) [www]) och 
baseras på hur mycket medlemmen handlar, vilket registreras genom Coop:s MedMerakort. 
Förmånerna tillfaller medlemmarna i form av lägre varupriser och bonuscheckar. (KF 2006 (B) [www]) 
KF:s anställda har dessutom 5 procents personalrabatt i KF-ägda butiker, vilken förutsätter medlemskap 
i en konsumentförening. (KF:s årsredovisning 1996)  
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  En annan rättighet som tillkommer medlemmen är rätten till utträde. En konsumentförening som 
önskar utträda ur KF ska anmäla det skriftligt till styrelsen (KF:s stadgar 5 §) och kan, efter styrelsens 
medgivande, få tillbaka sina insatser (KF:s stadgar 8 §). Även de privatpersoner som väljer att utträda ur 
Konsum har rätt att få tillbaka sitt satsade kapital (KF 2006 (B) [www]). I likhet med KF får 
medlemmarna i Lantmännen tillbaka satsat kapital vid utträdelse ur kooperationen.  
Eftersom kooperationens grundsyn baseras på samhörighet är det viktigt med en stark ideologi, vilken 
medför att flera individer tillsammans kan uppnå större fördelar än de kan göra var för sig. Ideologin i 
både Lantmännen och KF är, enligt våra respondenter, stark bland de engagerade medlemmarna. Våra 
respondenter tror dock att det finns ett hot mot ideologin eftersom den starka ideologin inte är 
representerad av samtliga medlemmar. En förklaring härtill kan vara den svagare konkurrens mellan 
företag och varor som rådde förr i tiden, vilket skapade en lojalitet gentemot den kooperation man 
tillhörde. Tidigare påverkade även i större utsträckning personens politiska synsätt var denne gjorde 
sina affärer. Öhman (1995) menar, att jämfört med 20 år tillbaka i tiden är konsumenterna mer illojala 
och rörliga; många är både KF-medlemmar och har Ica-kort.  
 Tidigare ledande befattningshavare inom KF har uttalat sin oro över kooperationens svårighet att 
attrahera engagerade medlemmar, vilket skapar en åldersförskjutning inom organisationen med många 
äldre och alltför få unga. Samhällsdebattören Göran Greider menar dock att det bland dagens 
ungdomar finns ett stort intresse för miljön, god djurhållning och bra livsmedel och att kooperationen av 
dessa skäl istället borde attrahera unga människor. (Edling 1999)   
 Agentproblematikens informationsasymmetri är reducerad i en kooperation eftersom 
medlemmarna är en del av organisationen och därmed har insyn i den. Ett svagare engagemang från 
medlemmens sida innebär emellertid också mindre insyn. I KF medverkar endast 1-2 procent av 
medlemmarna vid val av medlemsrepresentanter och av dessa är det mest äldre människor. Ett svagt 
engagemang kan bero på medlemmen väljer att handla där det är billigast eftersom denne enbart är 
intresserad av kooperationens förmåner och erbjudanden; de ideologiska värderingarna är inte av 
betydelse. KF:s medlemsrespondent tycker det är synd att engagemanget inte är större eftersom denne 
anser att KF är en rak och ärlig organisation.  
 Lantmännen utbildade i ett första skede 150 förtroendevalda som skulle fungera som handledare 
vid kommande lokala aktiviteter för att säkerställa ett stort engagemang bland så många medlemmar 
som möjligt. (Lantmännens årsredovisning 2003) I Lantmännen är det fler som medverkar vid valet av 
medlemsrepresentanter och engagemanget är därmed större än i KF, vilket kan bero på att 
konkurrensen inte är lika stor bland producenterna och att dessa medlemmar har mer att förlora 
eftersom deras transaktionsspecifika investeringar är större; de bör därför vara mer angelägna att 
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utnyttja sin rösträtt, genom representanter, och engagera sig för att få ett bra resultat i organisationen. 
Lantmännen har följaktligen, i jämförelse med KF starka principaler.   

4.2 Arbetsmarknaden 

Våra respondenter menar att det finns ett kontinuerligt behov av kompetenta chefer med en rimlig 
kooperativ förankring och förståelse för de kooperativa idéerna. Utbudet är dock begränsat, varför 
mycket utbildning sker internt. Både KF och Lantmännen använder sig av en rekryteringspolicy som 
ledningen är med och utformar. Denna innebär att de nyanställda ska ha en förståelse för det 
kooperativa synsättet, även om rekrytering sker från andra branscher och företagsformer. Egenskaper 
som Lantmännen värdesätter hos de nyanställda är till exempel goda ledaregenskaper samt ett individ-
orienterat synsätt. Den anställde ska även ha en god förmåga att samarbeta och dessutom vara 
förändringsbenägen. KF:s respondenter värdesätter bland annat kompetens och rimlig kooperativ 
förankring vid en nyrekrytering.  
 Såväl KF:s som Lantmännens respondenter är internt rekryterade till sin nuvarande position. De 
har varit anställda många år och har stor erfarenhet från olika chefspositioner inom kooperationen. En 
del av respondenterna har även extern arbetslivserfarenhet. Respondenterna för KF anser att det är en 
tillgång att ha arbetat i en kooperation när man söker sig till andra företagsformer, eftersom det är mer 
komplext att arbeta i en kooperation än i till exempel ett aktiebolag. De anställda i Lantmännen tycker 
dock inte att det är någon skillnad om företagsformen är en kooperation eller ett aktiebolag, utan anser 
att en anställd från en annan verksamhetsform har lika stor chans att söka sig till en kooperation. KF:s 
respondenter menar emellertid att det är svårare för en chef i en annan organisationsform att söka sig 
till en kooperation, då de måste ha en känsla för de kooperativa värderingarna. 
 Lantmännen har ett eget traineeprogram, vars syfte är att bidra till säkerställandet av koncernens 
långsiktiga försörjning av ledare, specialister och medarbetare till olika nyckelbefattningar. 
(Lantmännens årsredovisning 2005) Lantmännen har även en HR-direktör som bland annat har till 
uppgift att göra Lantmännen och organisationens karriärmöjligheter mer känt bland allmänheten, vilket 
exempelvis görs genom deltagande på arbetsmarknadsdagar. HR-direktörens uppgift är även att göra 
Lantmännen till en attraktivare arbetsplats och numera är kooperationen med i Företagsbarometern, 
rankningen av Sveriges mest attraktiva arbetsplats. (Vikström 2006) För att förbättra kommunikation 
mellan cheferna och medarbetarna fick fler än 1 200 chefer i Lantmännen gå en kurs om verksamhets-
utveckling. Alla chefer ska även bidra till chefsförsörjning genom att årligen se över ersättarplaner och 
ge namn på bra efterföljare till sin nuvarande position. Enligt Vikström (2006) handlar detta inte om att 
säkerställa chefsförsörjningen, utan om riskhantering.  
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 KF:s ambition är att samtliga avdelnings- och butikschefer ska tillsättas internt. I likhet med 
Lantmännen har även KF sedan flera år en aktiv traineerekrytering inriktad på chefsbefattningar inom 
detaljhandeln samt ekonomibefattningar. (KF:s årsredovisning 1996) Under 1998 startades även ett 
aspirantprogram, omfattande både praktisk och teoretisk träning och med en löptid om 1 respektive 2 år 
beroende på bakgrund och erfarenhet. (KF:s årsredovisning 1998) Det senaste decenniet har emellertid 
utbildning inte haft tillräckligt hög prioritet inom KF, främst på grund av omstruktureringar och fokusering 
på kedjeverksamheten. Den nya enheten ”KF kompetens” fick våren 1999 det övergripande ansvaret för 
utbildning inom hela konsumentkooperationen. Dess mål är att det ska finnas utbildningar för alla 
medarbetare och att konsumentkooperationen ska utvecklas till en lärande organisation. (KF:s 
årsredovisning 1999) Att medarbetarna har rätt kunskap och erfarenhet för sina uppgifter är centralt, 
men också att det finns en gemensam grund att utgå från i ledarskapet. KF:s nuvarande VD Lars 
Idermark, har ett förflutet som ledare för Andra AP-fonden och som vice vd i Föreningssparbanken. 
Dessutom arbetade han innan dess tio år inom producentkooperationen, lantbrukarnas motsvarighet till 
KF. (Sandström 2005) 
 I KF:s koncernledning sitter 10 personer varav 2 är kvinnor. I KF:s verkställande ledning sitter sex 
personer vilka alla är män, genomsnittsåldern är 51 år och 5 personer har en högskole- eller 
universitetsutbildning medan 1 har gymnasieutbildning och därefter intern kooperativ utbildning. Totalt 
sett är åldersfördelningen i KF relativt jämn; vid utgången av 2005 var 62 procent av samtliga 
medarbetare kvinnor. Av personer i ledande ställning var 38 procent kvinnor och andelen kvinnor i 
styrelsen var 32 procent. (KF:s årsredovisning 2005) Medelåldern när det gäller tjänstemän är dock 
relativt hög i KF. Förklaringen är en kombination av låg nyrekrytering och genomförda 
personalminskningar. Sett till den totala personalstyrkan i KF är ålderssammansättningen mera jämnt 
fördelad, 44 år. (KF:s årsredovisning 1996) 
 I Lantmännens koncernledning sitter 14 personer varav 4 är kvinnor, genomsnittsåldern är 54 år 

och 12 personer har en högskole- eller universitetsutbildning. (Lantmännens årsredovisning 2005) 

Lantmännen eftersträvar jämställdhet mellan könen eftersom de menar att detta skapar effektivare 
arbetsgrupper och arbetsklimat. Det ligger självklart i Lantmännens uppdrag som arbetsgivare att 
bedriva kompetensutveckling för de anställda. (Lantmännens årsredovisning 2004) Lantmännens VD* 
har uppmärksammat att det har funnits strukturer som har hindrat henne för att hon är kvinna. På de 
lägre nivåerna har hon upplevt ett bra stöd, men i toppskiktet är det svårare. Jämställdhetsarbetet går 

                                                 
*Birgitta Johansson-Hedberg avgick i slutet av 2006. Eftersom avgången skedde i slutskedet av denna artikel är uppsatsen 
skriven som om hon fortfarande var VD för Lantmännen.   
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generellt sett sakta. Lantmännen måste ha målet att ha 60/40 män och kvinnor i lokala styrelser. 
(Fröberg 2005)  
Uppsägningstiden för KF:s VD är från företagets sida 30 månader. Efter 55 års ålder gäller att 
uppsägningstiden uppgår till 36 månader samt att pensionsavgifterna fullbetalas. (KF:s årsredovisning 
2005) Uppsägningstiden för VD:n har inte ändrats mellan 1995 och 2005.  Om VD och koncernchef i 
Lantmännen frånträder sin tjänst på egen begäran gäller en uppsägningstid på sex månader. Vid upp-
sägning från företagets sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och ett avgångsvederlag 
motsvarande 12 månadslöner med avräkning mot inkomster från annan anställning. (Lantmännens års-
redovisning 2005) Övriga befattningshavare i koncernledningen (exklusive VD) har en uppsägningstid 
om 6-8 månader vid uppsägning på egen begäran och 6-12 månader på företagets begäran. Vid upp-
sägning från företagets sida utgår även avgångsvederlag under 9-18 månader med avräkning mot 
inkomst från annan anställning. (Lantmännens årsredovisning 2005) 
 Den totala sjukfrånvaron i KF har minskat från 7,3 procent 1994 till 4 procent 2005. Det är framför 
allt den långa sjukfrånvaron som minskat. (KF:s årsredovisning 1995-2005) Lantmännen bedriver ett 
framgångsrikt rehabiliteringsprogram för långtidssjukskrivna. Inom majoriteten av Lantmännens 
verksamheter genomförs regelbundna medarbetarundersökningar, där resultaten används för att 
genomföra förändringar som speglar medarbetarnas önskningar och förväntningar. (Lantmännens 
årsredovisning 2004). År 2002 var sjukfrånvaron i Lantmännen 10 procent och långtidssjukfrånvaron var 
6,4 procent. Personaldirektören inledde då ett samarbete med företagshälsovården på Previa och 
Försäkringskassan. Samarbetet har resulterat i att sjukfrånvaron numera är 4 procent och att långtids-
sjukfrånvaron i stort sätt försvunnit. (Andersson 2006)  
 KF är en värderingsstyrd organisation. Deras värderingar ska bidra till att det är intressant att 
arbeta i organisationen. Alla medarbetare ska ha kunskap om värderingarna och agera utifrån dem. De 
ska erbjuda chefer och medarbetare ett bra arbete med goda arbetsförhållanden. De anställda förväntas 
i sin tur göra ett bra arbete med goda arbetsresultat. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas planerat så att de 
har attraktiva arbetsplatser, där behov av rehabilitering förebyggs. (KF:s årsredovisning 2005) Även 
Lantmännen satsar på att förbättra utnyttjandet av den samlade koncernens interna kompetens och 
resurser. Flera projekt har startats för att utveckla arbetssätt och processer, sprida erfarenhet i 
organisationen och lära av varandra. (Lantmännens årsredovisning 2005) 

4.3 Belöningssystem 

En belöningsstrategi kan innehålla ett flertal olika komponenter och kombinationer av dessa. 
Lantmännen använder sig sedan 2004 av ett belöningssystem med baslön, rörliga bonussystem och 



 
Företagsstyrning i kooperativa organisationer 
- Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan en producent  
och en konsument?  
 

33 

individuella pensionssystem. Däremot såg Lantmännens belöningssystem annorlunda ut vid starten år 
2001, då enbart baslön och pensionssystem, men inte bonus, användes.  
Idag har Lantmännen en policy för bonus, vilken bland annat föreskriver hur stor del av bonusen som 
ska vara fast respektive rörlig. En ersättningskommitté som är tillsatt av styrelsen och som består av 
styrelsens ordförande samt två styrelseledamöter och VD, fattar beslut om Lantmännens belönings-
system (Lantmännens årsredovisning 2005). Kommittén sätter årligen upp individuella mål som ska 
uppfyllas och denna målsättning sammanställs innan det nya året börjar. När det gäller VD:s lön och 
övriga ersättningar beslutar styrelsen själv därom (Lantmännens årsredovisning 2005). Även övriga 
anställda kan få ta del av Lantmännens belöningssystem, under förutsättning att individuella och 
specifika mål uppfylls. Målen utarbetas gemensamt av de anställda och kan exempelvis vara att 
fabrikerna ska hållas rena. Dessutom kan de anställda få ta del av vinsten. 
 Även KF använder sig av belöningssystem, dock inte i samma utsträckning som Lantmännen. KF 
använder sig av baslön, pensionssystem från 62 års ålder och pension utgår med 70 procent av lönen 
(KF:s årsredovisning 2005). Vissa butiker har även belöning till de anställda, vilken utgår om ett högre 
resultat än året innan uppnås. KF har även tidigare använt sig av bonussystem för ledningen, VD:n och 
styrelsen, men har idag valt att ta bort denna del. Styrelsens arvode och andra ersättningar beslutas 
varje år av KF:s föreningsstämma på förslag från valberedningen. Utöver arvoden utgår ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst (KF:s årsredovisning 2005). Ersättningen till VD beslutas av styrelsen och när 
det gäller övriga ledande befattningshavare beslutar VD om lön och andra anställningsvillkor. VD förser 
sedan styrelsen med en årlig statusrapport om utfallet. (KF:s årsredovisning 2004) Skillnaderna mellan 
Lantmännen och KF kan förklaras utifrån organisatoriska faktorer; KF är en ideologisk organisation, 
varför betydelsen av ekonomiska incitament är mindre än inom Lantmännen. 
  Lantmännens styrelseledamöter har enbart rätt till baslön (arvode), inga rörliga delar förekommer. 
Det är stämman som beslutar om styrelsens arvode och arvodet kan delas in i ett årsarvode och ett 
arvode för varje dag man tjänstgör. Inte heller Lantmännens VD, Birgitta Johansson-Hedberg, har 
någon bonus/rörlig del (Fröberg 2005), utöver den fasta lönen. Däremot omfattas hon av ett avgifts-
bestämt icke-antastbart pensionsavtal som motsvarar en avsättning till försäkring om 25 procent av den 
fasta lönen. (Lantmännens årsredovisning 2005)  
 För ledande befattningshavare i koncernledningen utgår fast lön, bilförmån, sjukvårdsförsäkring 
tjänstepension samt en bonus/rörlig del maximerad till 30 % av fast lön (Lantmännens årsredovisning 
2005). Bonusens utfallande beror på uppfyllandet av tre mätbara individuella mål; ett finansiellt mål och 
två andra som är direkt anpassade till vad individen förväntas prestera just nu. Dock förekommer det 
inga aktierelaterade incitamentsprogram (Lantmännens årsredovisning 2005).  
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 Medlemmarna får ta del av Lantmännens belöningssystem i form av avkastning och efterlikvid. 
Under år 2004 uppnådde Lantmännen sitt bästa resultat hittills, vilket resulterade i en höjd utdelning 
(Lantmännens årsredovisning 2004). Förutom bra ränta på insatskapitalet fördubblade Lantmännen 
efterlikviden och återbäringen samt föreslog en gemensam insatsmission som i huvudsak baserades på 
ägarnas affärer med Lantmännen under året. (Lantmännens årsredovisning 2004) 
 Lantmännens respondenter anser att möjligheter att erhålla bonus är ett bra medel för att skapa 
incitament. De förespråkar ett system där bonusutfallet är beroende av uppfyllandet av givna 
individuella mål. Även KF:s respondenter har en positiv inställning till belöningssystem men anser dock 
inte att ett sådant ska innehålla möjligheter att erhålla bonus. De menar att VD, ledare och styrelse-
ledamöter inte ska behöva andra incitament än den fasta marknadslön som de erhåller. 
 Belöningssystemen som har beskrivits ovan är av yttre karaktär. Det finns emellertid även inre 
belöningar i form av möjligheter att utvecklas i arbetet, både som människa och i yrkesrollen. KF anser 
att det är viktigt med delaktighet och att få känna att man arbetar med meningsfulla frågor. 
Kooperationen ska ha en aktiv personalpolitik som stimulerar och motiverar chefer och medarbetare till 
engagemang, kreativitet, självständighet och samverkan (KF:s årsredovisning 2005). Medarbetare och 
chefer ska ha tillgång till erforderlig information och utveckling i sitt arbete. Organisationen gör regel-
bundet mätningar av tillfredsställelsen bland medarbetarna. Förmågan att använda och utveckla 
personalresurserna är avgörande för KF:s effektivitet och att skapa förutsättningar för de anställda att 
göra ett bra arbete, att motivera och engagera de anställda, är därför frågor av högsta prioritet i KF. 
(KF:s årsredovisning 1995) 
 För att öka motivationen hos medarbetarna i Lantmännen uppmanar ledningen dem att vara 
aktiva. De har även en HR-stab samt satsar på personalvård och det finns bland annat en utbildnings-
plan för de anställda. Ledningen försöker även motivera de anställda genom god informationsgivning 
och kommunikation.  
 Huruvida en belöningsstrategi bör betona belöningar av inre eller yttre karaktär beror delvis på 
organisationsmedlemmarnas ideologiska förhållningssätt.  För medlemmar som betonar vikten av en 
organisatorisk ideologi, är betydelsen av ekonomiska incitament mindre än hos andra medlemmar. 
Dessa kräver inga yttre belöningar utan nöjer sig med känslan av samhörighet. Även om samhörighets-
känslan är viktig både hos Lantmännen och KF, anser vi att den rimligen är starkare i KF eftersom de 
har färre transaktionsspecifika investeringar än medlemmarna i Lantmännen.  
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4.4 Struktur och strategi  

KF:s huvudsakliga syfte är att ge medlemmarna bra varor till rätt pris. KF:s värderingar syftar till att 
maximera nyttan för medlemmar och konsumenter, visa omtanke om människor, djur och miljö, att 
konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och ha förtroende för informationen om varorna 
och verksamheten samt driva utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. (KF:s 
Årsredovisning 2005) Meningen med föreningarna är att tillsammans åstadkomma mer än vad man kan 
göra var och en för sig (KF 2006 (B) [www]). Miljöfrågor är viktiga för KF och ett viktigt led i att attrahera 
kunder till Konsumbutikerna är att erbjuda miljöanpassade varor (Öhman 1995). 
 För Lantmännen är huvudsyftet att vara lantbrukarnas främsta alternativ och ha nöjda kunder och 
medlemmar. Deras värderingar bygger på att öka lönsamheten på ägarnas företag och ge avkastning 
på det kapital medlemmarna har satsat. Medlemmen ska även ha möjlighet att köpa och sälja sina 
produkter vart de än befinner sig i landet. För att möta omvärldens förändringar genomfördes 2001 en 
fusion och nya Svenska Lantmännen bildades. Härigenom blev flera av medlemmarna i de regionala 
föreningarna direkta ägare till Svenska Lantmännen.(Lantmännens årsredovisning 2003) 
 Målet för KF:s verksamhet är att skapa stora fördelar för medlemmarna genom försäljning och 
förmedling av varor och tjänster som, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, ger ekonomiska, 
ekologiska och sociala mervärden. De förtroendevalda spelar en viktig roll i dialogen med 
medlemmarna om verksamhetens inriktning och är en unik resurs som en länk till medlemmarna på det 
lokala planet. (KF 2006 (D) [www]) KF:s strategi bygger på en grundläggande modern detaljhandel. 
Föreningens uppgift är att främja sina medlemmars hushållsekonomi, i samverkan med Kooperativa 
Förbundet, och att bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé. (KF 2006 (A) 
[www]) Mångfald och valmöjligheter ska prägla deras sortiment och genom egna varumärken och aktivt 
sortimentsbyggande ska de svara mot olika krav och önskemål från medlemmar och kunder. Verksam-
heten ska vara effektiv och lönsam, med låga och konkurrenskraftiga priser och medlemmarna ska sär-
skilt gynnas genom premiesystem, medlemspriser och andra mervärden. (KF:s Årsredovisning 2005). 
 Lantmännens huvudstrategier beskriver de övergripande ramarna för hur Lantmännen ska upp-
fylla sina uppdrag och nå sina mål. De definierar vilken verksamheten är och var den ska bedrivas. 
(Lantmännens årsredovisning 2005) Strategin innebär att verksamhetens utgångspunkt är i Sverige, 
men att den utvecklas både nationellt och internationellt. För Lantmännens respondenter är målet att 
vara den bästa affärspartnern. De vill skapa så bra konkurrensfördelar som möjligt för ägarna, vilket 
innebär att de måste vara kostnadseffektiva och skapa stor efterfrågan på sina produkter. 
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  Den relaterade verksamheten är en strategi som används då mindre än 70 procent av 
försäljningen kommer från en verksamhet, men mer än 70 procent kommer från olika men relaterade 
verksamheter. Både KF och Lantmännen har en relaterad strategi eftersom de hanterar flera olika 
sorters produkter vars gemensamma syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Genom att 
diversifiera sitt sortiment ökas riskspridningen vilket medför, att om en produkt går dåligt kan detta 
kompenseras av de produkter som skapar vinst. Denna reducerade vinst kan i längden medföra att 
medlemmarnas förmåner och erbjudande minskar; men upprepas det dåliga resultatet år efter år, kan 
produkten avvecklas utan att hela verksamheten förloras. Syftet med ett diversifierat sortiment kan 
också vara att tillfredsställa medlemmarnas behov.  
 Efter tämligen omfattande strukturella renodlingar med flera avyttringar, framtvingad av ökade 
konkurrens, är KF numera koncentrerat på detaljhandel (Carlsson 2004). Enligt Englund (2002) beror 
avvecklingen på att KF inte har någon effektiv ägarstruktur; i princip all industriell verksamhet är av-
vecklad. Självägande köpmän, som i Ica, har helt andra möjligheter och incitament att snabbt och 
effektivt reagera på förändringar i omvärlden än en Coopföreståndare, som binds av centrala direktiv. 
Även om hushållen har stor köpkraft är ett bekymmer det faktum, att många KF-kunder är illojala 
eftersom de oftast även är medlemmar i Ica. (Englund 2002) Dock kan tilläggas att konkurrensen från 
utländska lågprisjättar inte bara påverkar Coop utan även Axfood och Ica. (Wahlin 2005)  
 Skalekonomin koncentrerar sig på att öka volymen och att kämpa för högre marknadsandelar. KF 
verkar för att Coop Norden och föreningarna ska öka sin samverkan för att kunna utnyttja skalfördelarna 
inom alltifrån inköp, sortiment och prisfilosofi till utformning av butiker och koncept. (KF:s Årsredovisning 
2005) Den svenska delen av verksamheten är samlad inom Coop Sverige och närmare hälften av den 
konsumentkooperativa dagligvaruförsäljningen omfattas av Coop. Den övriga delen ägs och drivs av de 
detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. KF-koncernen har dessutom flera dotterföretag. 
Medlemskortet Coop MedMera är knutet till medlemskapet i en konsumentförening och kortet fungerar 
som nyckel till medlemserbjudanden och tjänster från föreningarna. (Coop Sverige [www]) Att säkra 
greppet om dagligvaruhandeln i en hårdnande internationell konkurrens var det viktigaste motivet för 
bildandet av Coop Norden AB, och härigenom har KF utvecklats från ett driftsföretag till huvudsakligen 
ett ägarföretag. (KF:s årsredovisning 2002) Med det gemensamma företaget skapas nya och 
nödvändiga förutsättningar att ta tillvara skaleffekter och synergier i det nordiska samarbetet. (KF:s 
årsredovisning 1999) Flödesorienteringen i KF utgår från en helhetssyn på varuflödet från leverantör till 
kund, med avsikten att effektivisera beslutsprocessen och sänka kostnader och ledtider i distributions-
systemet. (KF:s årsredovisning 1995) Detta ger möjligheter att fokusera på lönsamma produkter, följa 
upp butiksaktiviteter och skapa effektivare samarbete med leverantörer (KF:s årsredovisning 1996)  
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 Lantmännens organisation har under 2005 förenklats för att effektivisera samordningen mellan de 
olika verksamheterna i koncernen. Målsättningen är att i en sammanhållen koncern på bästa sätt 
utnyttja styrkan i hela värdekedjan och tillvarata synergier och skalfördelar. Verksamheten drivs i tio 
affärsområden med vars en affärsområdeschef. Områdena innefattar bland annat främst livsmedel men 
även energi. (Lantmännens årsredovisning 2005) Inom moderföretaget bedrivs Lantmännens kärn-
verksamhet inom affärsområdet Lantbruk. Lantmännens centrala verksamhet bedrivs inom divisioner för 
spannmål, foder och växtodling, medan den lokala verksamheten är uppdelad i 13 marknadsområden. 
(Lantmännens årsredovisning 2002) Marknadsområdena utgör grundstenen i den kooperativa upp-
byggnaden och varje område har en lokal styrelse med starkt delegerat beslutsfattande. Marknads-
områdena är i sin tur uppbyggda av ett antal kretsar med 400-500 medlemmar i varje. Kretsarnas 
ledning, kretsrådet, består av valda representanter för medlemmarna/ägarna. Samtliga marknads-
områden utser fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma. (Lantmännens årsredovisning 2004) 
 Lantmännens kundstruktur är komplex eftersom ägarna också samtidigt är kunder, vilket får 
konsekvenser för strategin. Lantmännens satsning på etanolproduktion leder exempelvis till att priset på 
spannmålsvete drivs upp och att priserna på bröd måste höjas i butik. Lantmännen är alltså med och 
driver upp priserna själva. Denna prisstrategi ter sig extra problematisk eftersom den långsiktiga trenden 
med ökad prispress i lågprishandeln gör att bönderna får sämre betalt för sina produkter. (Lantmännens 
årsredovisning 2002-2004)  
 Svenska Lantmännen har vuxit mycket snabbt och företagets struktur har blivit splittrad och svår 
att överblicka både för ägarna och för medarbetarna. För att lyckas med sin kundorientering måste 
Lantmännen, både ägare liksom medarbetare och ledningen, bättre förstå kundens villkor, situationen 
på marknaden och deras egen organisation. Därför har Lantmännen förenklat sin organisation med 
målet att bli en tydligare och mer kundorienterad koncern. (Lantmännens årsredovisning 2004) 
Lantmännens strategi grundar sig på förändringarna i omvärlden, både globalt och i Europa, och vilka 
effekter detta får i Sverige. (Lantmännens årsredovisning 2004) Trots rationaliseringar, nedläggningar 
av bageri samt uppköp av kompletterande bolag fortsätter koncernens utveckling att vara negativ. 
(Fröberg, 2006) En viktig uppgift är att stärka Lantmännens varumärke och göra kooperationen mer 
känd. Symbolen ”Grodden” är en del av denna satsning och idag menar Lantmännen att deras 
varumärke representerar affärsmässighet, pålitlighet, kompetens, kvalitet och hållbar utveckling. 
(Lantmännens årsredovisning 2004)  
 Vi anser att både KF och Lantmännen tillhör organisationsformen divisionaliserad struktur (M-
form). Denna form skapar goda förutsättningar för den interna arbetsmarknad för chefer eftersom det 
finns många individer som har samma synsätt (Hatch 2002). På grund av beroendeförhållandet mellan 
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divisionerna ställs större krav på samordning i organisationen. M-formens storlek ger organisationerna 
inflytande, vilket innebär konkurrensfördelar. Genom att framtida chefer ges möjligheter att utvecklas får 
de en bred erfarenhet (Hatch 2002). En annan viktig fördel som förknippas med den divisionaliserade 
strukturen är att den skapar ökade förutsättningar för kontroll i en växande organisation genom den 
specialisering och separering av aktiviteter som äger rum då strukturen tar form. 

4.5 Styrelsen 

Specifikt för en kooperation är att antalet styrelseledamöter måste vara minst tre och uppdragstiden inte 
får omfatta mer än fyra räkenskapsår (Lag om ekonomiska föreningar, 6 kap 1 §).  KF:s styrelse består 
av 13 ledamöter, varav 5 är kvinnor (KF:s årsredovisning 2005) och år 2001 blev Nina Jarlbäck första 
kvinnliga styrelseordförande i KF (KF:s årsredovisning 2001). Antalet ordinarie styrelseledamöter valda 
av KF:s stämma kan vara lägst 9 och högst 13 (KF:s årsredovisning 2003). Ledamöternas genom-
snittliga ålder är 55 år och majoriteten av ledamöterna har både högskoleutbildning samt andra interna 
styrelseuppdrag i kooperationen. En del ledamöter har dessutom extern erfarenhet, det vill säga arbets-
livserfarenhet utanför kooperationen. (KF:s årsredovisning 2005) Styrelsen i KF utser sedan inom sig 
ordförande och vice ordförande. Ordföranden får inte vara anställd i KF eller anställd hos medlem i KF. 
(KF:s årsredovisning 2003) 
 Lantmännens styrelse består av 16 ledamöter, varav 4 är kvinnor. De har en genomsnittsålder på 
57 år och majoriteten av ledamöterna har akademisk utbildning. Även Lantmännens styrelseledamöter 
har i viss mån extern erfarenhet. (Lantmännens årsredovisning 2005) 
 När det gäller styrelsesammansättningen i Lantmännen förefaller högskoleutbildning vara något 
överrepresenterat. Lantmännens medlemmar utgörs till största del av bönder, vilket inte syns i styrelsen 
som ska representera kooperationens medlemmar. I både KF och Lantmännen är dessutom styrelsens 
genomsnittsålder relativt hög, och även i detta avseende kan representativiteten ifrågasättas. Noterbart 
är även att kvinnorna är underrepresenterade i båda kooperationerna. I en undersökning som 
Kooperativa institutet genomfört framgår emellertid att i kooperativa organisationers styrelser, är nästan 
hälften kvinnor (44 procent), i jämförelse med börsbolagens 17 procent. Enligt KF:s ordförande är den 
positiva statistiken för kooperationer resultatet av ett mycket medvetet och ambitiöst arbete i företagens 
hela organisationer för att lyfta fram kvinnor på alla nivåer. (KF, 2006 (C) [www]) När det gäller 
jämställdhet i styrelserummet skiljer sig emellertid konsumentkooperationen KF sig från producent-
kooperationen Lantmännen. I Lantmännens styrelse är nämligen endast 25 procent kvinnor, vilket delvis 
kan förklaras med svårigheterna att rekrytera externt. Jämställdhetsarbetet är dock viktigt för 
Lantmännens framtida kompetensförsörjning och långsiktiga lönsamhet.   
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 En viktig uppgift för styrelsen är att tillsätta, men även avsätta, organisationens verkställande 
direktör (KF:s stadgar 27 §, KF:s årsredovisning 2003, Lantmännens stadgar 15 §). De ska även årligen 
fastställa arbetsordning för VD:n och utöva tillsyn över förvaltningen samt sätta upp mål och strategier. 
Styrelsen är beslutför, då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. För giltigt beslut fordras att minst halva antalet av styrelsens samtliga ledamöter är ense 
om beslutet. (KF:s stadgar 27 §, Lantmännens stadgar 15 §) 
 Både VD:n för KF och Lantmännen sitter i styrelsen. (KF:s Årsredovisning 2005, Lantmännens 
Årsredovisning 2005) Även om det sålunda är styrelsen som ger företagsledningen dess 
arbetsuppgifter, kan ledningen påverka styrelsen eftersom VD har rösträtt på styrelsesammanträdena. 
Medlemsrepresentanterna påverkar styrelsen, organisationen och VD:n genom att ta aktiv del i styrelse-
arbetet, medan VD:n handhar den löpande förvaltningen i enlighet med gällande lag. Företagsledningen 
rapporterar till styrelsen och VD:n; styrelsen rapporterar i sin tur till medlemmarna. 
 KF:s respondenter anser att det är viktigt vilken tidigare erfarenhet VD och styrelsemedlemmen 
har, eftersom olika personer besitter olika kompetens och erfarenhet. I en kooperation kan emellertid en 
stark ideologi minska risken för meningsskiljaktigheter, genom att styrelsen, ledningen och 
medlemmarna har samma preferenser, det vill säga synsätt och värderingar. Samtidigt gör dock 
heterogenitet en grupp mer dynamisk (Collin 2006). Lantmännens respondenter anser att det är värde-
fullt med erfarenhet från förtroendeuppdrag i en kooperation vid en övergång till en annan 
organisationsform, särskilt eftersom Lantmännen är en stor kooperation. Respondenterna tror vidare att 
det är underskattat att vara styrelsemedlem i en kooperation eftersom den kooperativa organisations-
formen är mer komplex än exempelvis aktiebolag, genom medlemmarnas påtryckningar att uppnå vinst-
målen. Denna utsaga kan ifrågasättas eftersom även ägarna i aktiebolag har krav på att företaget ska 
gå med vinst för att få så bra avkastning på det satsade kapitalet som möjligt. I aktiebolag är vinstsyftet 
ofta till och med tydligare uttalat än i kooperationer. Lantmännens respondenter värdesätter dock 
erfarenhet från andra organisationsformer.  
 Under början av år 2002 genomförde Lantmännen ett genomgripande översynsarbete av 
föreningens stadgar. För den lokala och regionala medlemsorganisationen innebar förändringarna att 
val till skilda uppgifter och nivåer numera kunde ske utan hänsyn till andra val. Antalet fullmäktige till 
föreningsstämman ändrades från ett fast antal fullmäktige, som då var 140 stycken fördelat mellan 
marknadsområdena, till en fullmäktig på påbörjat 500-tal medlemmar i respektive marknadsområde. 
Varje marknadsområde väljer sina fullmäktige. (Lantmännens årsredovisning 2002) Antalet kan därför 
variera mellan åren, och med ett minskat antal medlemmar blir det färre stämmofullmäktige. 
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 Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Stämman beslutar, som för aktiebolag, att 
fastställa resultat- och balansräkningar, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 
Stämman utser också styrelse, valberedning och revisorer samt beslutar om ersättningar. 
(Lantmännens årsredovisning 2004; KF:s årsredovisning 2004) Arbetet i styrelsen följer en skriftlig 
arbetsordning, innehållande instruktioner om fördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktörens arbete samt vilken ekonomisk rapportering som ska delges styrelsen. Arbetsordningen 
uppdateras årligen. (Lantmännens årsredovisning 2004; KF:s årsredovisning 2004)  
 Lantmännens styrelse har i februari 2005 inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott 
bestående av tre styrelseledamöter vardera. Revisionsutskottet ska säkerställa kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen samt att ändamålsenliga relationer med föreningens revisorer upprätthålls. 
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen 
inklusive verkställande direktören. (Lantmännens årsredovisning 2004) 

4.6 Entreprenörskap 

En kooperations styrka, men även svaghet, är dess lokala förankring i en allt mer globaliserad marknad. 
Såväl KF som Lantmännen är etablerade internationellt, men det finns väsentliga skillnader mellan de 
båda kooperationerna. För att KF, som är verksamma i Sverige, ska kunna stärka sin organisation har 
de ett inköpssamarbete med Coop Norden (Coop Norden [www]) och KF arbetar hårt med att försöka 
samla kooperationen i hela Norden till en stark organisation (Edling 1999). Målet med samarbetet är att 
erbjuda de norska, danska och svenska konsumentföreningarna nya avtal som ger tillgång till ett större 
urval av varumärken samt utnyttja de inköpsfördelar som stordriften ger. Dessutom medför samarbetet 
ökad tillgång till de senaste affärsmetoderna, moderna IT-system, förbättrade logistiklösningar och 
möjligheter att samordna marknadsföringskampanjer. (Coop Norden [www])  
  Lantmännen har, till skillnad från KF, ett mer direkt internationellt engagemang och bedriver 
verksamhet i 19 länder, främst i norra Europa men även i länder som Japan och USA. Dock är Sverige 
utgångspunkten för Lantmännens verksamhet eftersom det är svenska medlemmar som äger 
kooperationen. Lantmännens strategi värnar om produktionsmöjligheterna i Sverige och kooperationen 
vill inte lägga ut produktionen i andra länder (Fröberg 2005). Anledningen härtill är att Lantmännen vill 
skapa affärsmöjligheter för medlemmarna istället för att förlägga verksamheten till länder där det är 
billigare att producera produkterna. En sådan strategi genererar således nytta till de medlemmar som 
har affärsmöjligheter, men ger dyrare produktion till de medlemmar som saknar affärsmöjligheterna.
 Ett skäl till KF:s nationella begränsning kan vara att svenska kooperationer inte efterfrågas 
internationellt. Enligt Edling (1999) har konsumentkooperationen ute i Europa under de senaste 30 åren 
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kraftigt fallit tillbaka. Kooperationen har i länder som Frankrike, Tyskland och Österrike i stort sett 
utraderats, samtidigt som kooperationer i Östeuropa kämpar för överlevnad (Edling 1999). Det ligger 
således en inneboende svårighet i svenska kooperationers möjligheter att etablera sig internationellt, 
eftersom inte ens de utländska kooperationerna överlever på sin egen marknad. Därför krävs 
nytänkande och djärva grepp av den svenska konsumentkooperationen. Det är betydelsefullt att bygga 
på kooperationens grundläggande styrka, förankring bland miljontals konsumenter och förmåga att 
samverka för att främja deras intressen (KF:s årsredovisning 1998). Medarbetarnas kunskaper, 
kompetens och förmåga att ständigt utvecklas är av avgörande betydelse för såväl KF som konsument-
föreningarna. En viktig del är därför att utveckla en lärande organisation där medarbetarna ges förut-
sättningar att inhämta, vidareutveckla och förmedla kunskap samt förändra sitt beteende som en 
konsekvens av ny kunskap och nya insikter. (KF:s årsredovisning 1998) Det kan naturligtvis inte ute-
slutas att skillnaderna mellan KF och Lantmännen, när det gäller utlandsetablering, även har ett 
samband med kooperationernas inställning till risk. Att Lantmännen är mer riskbenägna än KF kan 
således vara ytterligare en förklaring till Lantmännens mer omfattande globala verksamhetsspridning.  
 Kooperationerna möts idag även av en svårare konkurrens, då de kooperativa organisationerna 
inte har orkat med att förändra sig i takt med marknadens förändringar (Edling 1999). Konkurrensen från 
allt större, internationaliserade och kostnadseffektiva företag märks tydligt på den svenska marknaden. 
Trots en låg volymökning i marknaden har flera stora internationella aktörer etablerat sig i Sverige de 
senaste åren. (KF:s årsredovisning 2004) Det har även skett stora förändringar inom lantbruket, vilket 
har medfört att det finns färre men större lantbruk samt att de blivit mer inriktade på specialisering.  
 Lantmännen är verksamma inom många områden, varav livsmedelsbranschen är den viktigaste.  
Konkurrensen är stor på alla Lantmännens marknader, men den skiljer sig lokalt och beror även på 
vilken prissättning som tillämpas. Exempelvis innebär marknadsprissättning att spannmål som 
inhandlas i Skåne har ett högre pris på grund av att konkurrensen är större där än vad den är i Norrland. 
Däremot innebär en prestationsbetingad prissättning lika pris för lika prestation. Marknaden för 
livsmedel är dock enligt Lantmännens respondenter till största del en mogen marknad och för 
närvarande görs stora investeringar i den mera växande marknaden för hälsosamma produkter. 
Anledningen härtill är att människor lever och konsumerar annorlunda samt vill ha sundare produkter 
och känna till deras ursprung och innehåll. Även marknaden för energiproduktionen ökar och upptar sju 
procent av Lantmännens omsättning; dessutom är en framtida expansion att vänta. Lantmännens VD 
pratar i detta sammanhang om böndernas nya roll som energiproducenter, vilket har givit en ny 
optimism bland bönderna. VD:n menar att det är ohållbart att använda olja eftersom tillgången inte är 
oändlig. Då oljan kommer att bli för dyr för att användas till uppvärmning eller som drivmedel bör den 
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istället användas till mer högförädlade produkter. Välståndet bygger på en hög energikonsumtion, och 
när oljan inte längre kan användas kan bioenergi bli en bra ersättning. (Lindstedt 2006) 
 KF möter hård konkurrens inom dagligvaruhandeln från bland annat ICA och Axfood. Inom bok-
branschen är KF:s största konkurrenter Bonniers och Bokia. I och med att gränserna öppnats ökar 
konkurrensen på en allt mer globaliserad detaljhandelsmarknad (KF:s Årsredovisning 2005). De stora 
dagligvarukedjorna stärker sina positioner, inte minst genom en ökad andel egna märkesvaror. För 
livsmedelsindustrin är starka och pålitliga varumärken nödvändiga för att få genomslag och hyll-
utrymme. (Lantmännens årsredovisning 2005)  
 Ett sätt att bli mer konkurrenskraftiga är att synas mer i media och således göra samhället 
uppmärksamma på att kooperationerna finns och vad de står för. Både KF:s och Lantmännens 
verksamhet uppmärksammas regelbundet i media och detta kan leda till en utveckling av 
organisationerna. KF anser att deras organisation stärks av publiciteten, dock krävs det större 
transparens inom kooperationen eftersom organisationen består av tre miljoner medlemmar. 
Lantmännens respondenter anser att de har blivit mer uppmärksammade i media sedan de bytte VD 
och att denne är mycket kommunikativ.  
 KF:s framtidsplaner är att försöka etablera sig på större marknader och försöka ta fler 
marknadsandelar, vilket leder till fler styrelseplatser i Coop Norden. De ska även utveckla de områden 
som är lönsamma medan de som går med förlust ska avvecklas. Framtidsplanerna för Lantmännen är 
att de ska fortsätta utveckla verksamheten bland annat inom livsmedel och energi samt att de ska bli 
mer kostnadseffektiva, vilket innebär att man lägger ner de verksamheter som på sikt inte är lönsamma. 
Lantmännen har bland annat meddelat att de inom två år ska lägga ner 77 anläggningar och bara 
behålla 15. Genom att lägga ner dessa anläggningar räknar Lantmännen med att spara 230 miljoner. 
(Hammarström 2006) För att få en bättre position på marknaden har därför Lantmännen två viktiga mål 
framför sig. Det första är att bli den bästa affärspartnern för lantbrukarna, att erbjuda de bästa villkoren 
och de bästa priserna. Det andra är att bli genuint kund- och marknadsorienterade. Lantmännen måste 
på ett tydligare sätt än hittills sätta kunden i centrum och därigenom skapa förtroende för deras 
produkter och lönsamhet för Lantmännens ägare. (Lantmännens årsredovisning 2004) De måste även 
ta fram hållbara livsmedel, utveckla framtidens jordbruk och ställa om energisektorn, vilket kommer att 
bli några av de största utmaningarna för att skapa ett hållbart samhälle. Det kräver mycket nytänkande 
och ett öppet, förtroendefullt och långsiktigt samarbete med ägare, kunder och leverantörer. 
(Lantmännens årsredovisning 2004) 
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4.7 Sammanfattning av företagsstyrningens mekanismer 

I detta kapitel har vi applicerat företagsstyrningens mekanismer på kooperationerna KF och 
Lantmännen och analyserat dessa med hjälp av teorierna i kapitel 2.1. Ur mekanismen medlemsstruktur 
framkom att både medlemmarna i KF och Lantmännen har vissa rättigheter och skyldigheter. 
Medlemmarna har bland annat rätt till medlemskap, rösträtt samt rätt att ta del av residualen. 
Lantmännens medlemmar erhåller utdelning i form av avkastning och efterlikvid, medan KF:s 
medlemmar har rätt till bonuscheckar och lägre priser på utvalda varor. Medlemmen är emellertid 
skyldig att erlägga en inträdesavgift, vilken denne har rätt att få tillbaka vid eventuellt utträde ur 
kooperationen. Det visade sig även att medlemmarna i en producentkooperation är mer engagerade i 
organisationen än medlemmarna i konsumentkooperationen, vilket är ett resultat av att producenterna 
oftast driver en rörelse som är mer beroende av kooperationens samordningseffekter.  
 Då utbudet av chefer i kooperationer är begränsat, leder detta till ett behov av internutbildning. 
Det framkom även att många av respondenterna är internt rekryterade, vilket kan öka den sociala 
likheten. KF:s respondenter ansåg att det är svårare för en chef i en annan organisationsform att söka 
sig till en kooperation, än för en kooperativ chef att söka sig externt, eftersom denne måste ha en känsla 
för de kooperativa värderingar som krävs för att skapa samhörighet i kooperationen. De anställda i 
Lantmännen tyckte dock att en anställd från en annan verksamhetsform har lika stor chans att söka sig 
till en kooperation som tvärtom. Detta indikerar att ideologin inte är lika stark i Lantmännen som i KF. 
 KF:s belöningsstrategi riktar sig mer till sina medarbetare än till ledningen och styrelsen, medan 
Lantmännens ersättningsprogram har en bredare ansats och riktar sig till hela organisationen. Yttre 
belöningar i form av baslön och pensionssystem används både av KF och Lantmännen, medan rörliga 
bonussystem endast förekommer inom Lantmännen.  
 I avsnittet strategi och struktur kom vi fram till att både KF och Lantmännen har en relaterad 
strategi, det vill säga de hanterar flera olika sorters produkter vars gemensamma syfte är att tillgodose 
medlemmarnas behov och intressen. Det framkom även att kooperationerna har en divisionaliserad 
organisationsstruktur, vilken skapar goda förutsättningar för en intern arbetsmarknad för chefer då det 
finns många individer med samma synsätt och värderingar. Viktigt härvid är samordningen mellan de 
olika verksamheterna, för att härigenom kunna utnyttja och tillvarata synergier och skalfördelar. 
 Styrelsens huvudsakliga uppgift i en kooperation är att tillsätta, eller avsätta, VD:n och årligen 
fastställa en arbetsordning för VD:n samt sätta upp mål och strategier. Till skillnad från Lantmännens 
respondenter, ansåg KF:s respondenter att VD:s och styrelsemedlemmarnas tidigare erfarenhet av 
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arbete inom kooperationen är av mycket stor betydelse. Lantmännen lyfte istället fram vikten av att 
rekrytera extern kompetens och erfarenhet. 
 Ur mekanismen entreprenörskap framkom att KF och Lantmännen skiljer sig åt på så sätt att 
Lantmännen har en större internationell verksamhetsspridning. Lantmännens större internationella 
diversifikation är enligt agentteorin ett tecken på att ledningen är mer självständig, vilket medför en svag 
styrning, det vill säga en stark agent. En likhet mellan de båda undersökta kooperationerna är emellertid 
att de båda har många konkurrenter. Organisationerna har även liknande framtidsplaner enligt vilka de 
vill utöka sina marknadsandelar och avveckla det som går med förlust.  

5 Slutsatser 
Syftet med förevarande artikel har varit att jämföra två kooperativa föreningar, en producent och en 
konsument, för att se vilka likheter respektive skillnader det finns mellan en producent- och en 
konsumentkooperations företagsstyrning. I detta avslutande kapitel redovisas undersökningens 
slutsatser och vår frågeställning besvaras. Kapitlet redogör även för vår studies teoretiska bidrag. 
Kapitlet och artikeln innehåller även reflektioner över vad vi anser att vi har bidragit till, vad gäller att 
lyfta fram de kooperativa organisationsformerna.  
 Utgångspunkten för vår studie har varit att plocka fram de likheter respektive skillnader som finns 
mellan en producent- och konsumentkooperations företagsstyrning. Våra slutsatser grundar sig på såväl 
empiriskt material som teoretiskt. Följande frågeställning har varit ledstjärnan för vårt arbete: 
Företagsstyrning i kooperativa organisationer - Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan en 
konsument- och en producentkooperation?  
 Diskussionen tar sin utgångspunkt i en sammanfattande tabell (se tabell 1). Tabellens vänstra 
kolumn visar, i enlighet med vår teori, de likheter och skillnader mellan en konsument- respektive en 
producentkooperation. Tabellens högra del sammanställer de ur analysen framkomna likheterna och 
skillnaderna mellan KF och Lantmännen. Dessa två kolumner appliceras horisontellt på 
företagsstyrningens mekanismer.  
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Tabell 1: Sammanställning av likheter/skillnader i företagsstyrningens mekanismer 
 Konsument- resp. producentkooperation (Teori) KF resp. Lantmännen (Analys) 
 Likheter Skillnader Likheter Skillnader 
Medlemsstruktur Egendomsrättigheter/ 

egendomsskyldigheter 
Transaktionsspecifik 
investering, 
ideologi.  
engagemang, 
starka/svaga 
principaler. 

Egendomsrättigheter/ 
egendomsskyldigheter  

Transaktionsspecifik 
investering, 
ideologi, 
engagemang, 
starka/svaga 
principaler, 
Utdelning. 

Arbetsmarknaden för 
chefer 

Begränsat utbud av chefer, 
Internutbildning. 

 Begränsat utbud av 
chefer, Intern-
utbildning/trainee-
program 

Rekrytering från olika 
organisationsformer 
 

Belöningssystem Yttre och inre belöningar.   Yttre och inre belöningar  Belöningsstrategi 
 

Strategi och struktur Skalfördelar, 
diversifierad struktur, 
relaterad strategi. 

 Skalfördelar, 
diversifierad struktur,  
relaterad strategi. 

Global etablering 

Styrelsen Styrelsens uppgifter, 
lagstadgade regler. 

 Styrelsens uppgifter, 
lagstadgade regler. 

Tidigare erfarenhet,  
 

Entreprenörskap Etableringsrisk.  Etableringsrisk. Företagssamhetens 
risk.  

 
Tabellen ovan visar att skillnaderna rent teoretiskt mellan konsument- och producentkooperationer inte 
är så stora, dock finner vi inget stöd för det i analysen mellan KF och Lantmännen, då vi fann betydande 
skillnader. Några av dessa kommer vi att redogöra för nedan.  
 Medlemmarna i en producentkooperation är mer engagerade i organisationen än medlemmarna i 
konsumentkooperationen. Detta är ett resultat av att producenterna oftast driver en rörelse som är 
beroende av kooperationens samordningseffekter; deras transaktionsspecifika investeringar är med 
andra ord större än konsumenternas. I enlighet med agentteorin är följaktligen producenterna att 
betrakta som starka principaler medan konsumenterna är svaga principaler, vilket medför att 
konsumentens incitament för att stanna kvar i kooperationen är svaga. Det krävs således ett starkare 
ideologiskt synsätt i en konsumentkooperation för att kooperationen inte ska förlora sina medlemmar.  
 Utbudet av chefer i kooperationer är begränsat, vilket får till följd att satsningar på interutbildning 
är nödvändigt. Analysen visade att många av respondenterna är internt rekryterade, och det är först när 
som anställd eller engagerad medlem som riktig insyn i hur organisationen fungerar erhålls. KF:s 
respondenter ansåg att det är svårare för en chef i en annan organisationsform att söka sig till en 
kooperation. Detta höll dock de anställda i Lantmännen inte med om, vilket indikerar att ideologin inte är 
lika stark i Lantmännen som i KF. För att hantera problemet med bristande utbud på chefer och 
säkerställa framtida kompetens hos cheferna använder såväl Lantmännen som KF sig av 
traineeprogram. Givet att antydningen, att ideologin i KF är starkare än i Lantmännen, är korrekt torde 
detta program därför vara av större betydelse för KF än för Lantmännen.  
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 Då Lantmännen använder sig av bonussystem kan detta vara en indikation på att kooperationen 
är mer likt ett aktiebolag i företagsstyrningen, eftersom i aktiebolag ekonomiska incitament ofta anses 
nödvändiga för att få personalen att utföra sitt arbete. KF å andra sidan styr sin verksamhet mer som en 
kooperation, vilket tydliggörs av det faktum att KF inte använder sig av rörlig bonus samt lägger större 
vikt vid inre belöningar för att framhäva det ideologiska tankesättet i organisationen.  
 Till skillnad från Lantmännens respondenter, anser KF:s respondenter att VD:n och styrelse-
medlemmarnas tidigare erfarenhet av arbete inom kooperationen är av mycket stor betydelse. 
Lantmännen lyfter istället fram vikten av att rekrytera extern kompetens och erfarenhet, vilket indikerar, 
trots deras betoning av ideologiska preferenser, att Lantmännen ändå är beredda att släppa in individer 
som kanske inte besitter exakt samma värderingar som organisationen gör.   
 En framträdande skillnad i KF:s och Lantmännens strategi är att Lantmännens verksamhet har en 
större global spridning, medan KF:s marknad är begränsad till de nordiska länderna. Lantmännens 
större internationella diversifikation är enligt agentteorin ett tecken på en mer självständig ledning, vilket 
medför en svag styrning, det vill säga stark agent. En likhet mellan kooperationerna är emellertid att de 
har många konkurrenter. Lantmännen möter huvudsakligen konkurrens från utländska importörer, 
medan KF:s största konkurrenter är andra aktörer i dagligvarubranschen.  
 Avslutningsvis kan konstateras att det finns både likheter och skillnader mellan KF:s och 
Lantmännens företagsstyrning. En anledning till likheterna kan vara den lagstiftning som gäller för 
ekonomiska föreningar. Den gemensamma lagstiftning som är tillämpbar på både KF och Lantmännen 
resulterar således i en liknande medlemsstruktur och styrelsesammansättning. Det står bland annat 
skrivet i lagen om ekonomisk förening att en förening inte får vägra någon person inträde eller utträde 
samt att medlemmen måste betala en avgift vid inträdet, vilken dock fås tillbaka vid ett utträde. De 
lagstadgade likheterna för styrelsen framträder genom att styrelseledamöterna utses av medlemmarna 
på en föreningsstämma, och därefter utser styrelsen ordförande. Styrelsen företräder föreningen, 
tecknar dess verksamhet och svarar således för föreningens organisation och förvaltning av föreningens 
angelägenheter. Även uppdragstiden är föreskriven. Dessa likheter är således lagstadgade och något 
som kooperationen inte kan påverka.  
 Den största skillnaden vi anser framkom i denna artikel är att Lantmännen styrs mer som ett 
aktiebolag än som en kooperation, till skillnad från KF som styrs utifrån starka kooperativa värderingar. 
Lantmännen betonar betydelsen av extern kompetens och erfarenhet, vilket tyder på, trots deras emfas 
på ideologiska preferenser, att Lantmännen är positiva till att rekrytera individer som kanske har andra 
värderingar än organisationen gör. KF å sin sida utgår från sitt kooperativa synsätt vid rekrytering. De 
ideologiska tankarna värderas således inte lika starkt vid chefsrekrytering hos Lantmännen, utan 
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tyngdpunkten läggs istället på faktorer som även aktiebolag föredrar, såsom till exempel utbildning och 
kompetens. Även Lantmännens användning av bonussystem kan vara en indikation på att denna 
producentkooperation liknar mer ett bolag i företagsstyrningen. KF å andra sidan styr sin verksamhet 
mer som en kooperation, vilket tydliggörs av det faktum att KF inte använder sig av rörlig bonus samt 
lägger större vikt vid inre belöningar för att framhäva det ideologiska tänkandet i organisationen. 
Slutsatsen härav är att det ideologiska tänkandet är större i KF än i Lantmännen, vilket kan hänga 
samman med att Lantmännen styrs mer som ett bolag än som en kooperation i jämförelse med KF. 
 Vår studie har berört ett komplext ämne, nämligen företagsstyrningen i kooperativa 
organisationer. Vårt ämnesval följer av att de tidigare studier som gjorts och de artiklar som skrivits inom 
området, numera och i takt med företagsstyrningens utveckling, är föråldrade. Mycket av den aktuella 
litteraturen fokuserar på aktiebolagsformen och låter kooperationerna komma i skymundan. Samtidigt 
som bristen på aktuell information är stor finns det medlemsgrupper inom kooperationerna som särskilt 
lyfter fram behovet av att från kooperationernas sida satsa mer på information och utbildning. Vi anser 
att kooperationsformens överlevnad förutsätter att just denna organisationsform lyfts fram och tillåts ta 
plats i den aktuella litteraturen inom företagsstyrningsområdet. Enligt vår mening borde det därför finnas 
ett intresse för förevarande studie, då vi tycker att vi har erhållit en tydlig bild av hur företagsstyrningen 
ser ut i de undersökta kooperationerna. Därtill finns det konkurrensbefrämjande motiv bakom vårt val av 
undersökningsobjekt. Ökad information beträffande den kooperativa organisationsformen och dess 
innebörd anser vi bör kunna öka dess attraktionskraft på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan medföra 
expansion och förbättrad lönsamhet.  
 Genom att identifiera och kategorisera vilka likheter respektive skillnader som kännetecknar 
producent- och konsumentkooperationer har vi kartlagt kooperationens särdrag inom företags-
styrningen. För att på bästa sätt finna dessa likheter och skillnader har vi utvecklat en egen teori vilken 
beskriver den kooperativa organisationsformens kännetecken i fyra kategorier: förfoganderätt, ideologi, 
transaktionsspecifik investering samt nationell begränsning. Härvid vill vi avslutningsvis framhålla att 
kooperatiornas specifika likheter ligger i egendomsrättigheterna. Skillnaderna mellan konsumenterna 
och producenterna härstammar från konsumenternas relation till KF som bygger på ideologi, medan 
producenternas relation till Lantmännen bygger på de transaktionsspecifika investeringarna i 
kooperationen. Just det faktum att producenternas starka koppling till Lantmännen beror på dessa 
transaktionsspecifika investeringar, gör det emellertid samtidigt svårt att förklara Lantmännens 
internationella satsning. Producenternas engagemang borde medföra att producenten blir en stark 
principal, vilket dock motsägs av agentteorin eftersom en internationell marknad medför en svag 
styrning. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att Lantmännen enbart säljer sina produkter till utlandet 
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medan deras verksamhet har sin grund i Norden. Internationaliseringen kan emellertid vara 
producenternas medvetna val eftersom det kan medföra att även medlemmarna kan utöka sin 
verksamhet. Detta medför att producenterna kan sälja större kvantiteter till kooperationen eftersom de 
agerar på en större marknad och har således ett större behov av fler produkter. 
 Det förtjänas att poängtera att vi endast undersökt vad som gäller inom Lantmännen och KF, 
varför det inte går att generalisera dessa reflektioner till att gälla alla konsument- och producent-
kooperationer. Man kan därmed spekulera i att skillnaderna i de undersökta kooperationerna kan bero 
på att det är fråga om två olika företag, lika väl som att skillnaderna har sin grund i kooperationsformen.  
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  Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide till respondenterna 
Strukturen på undersökningen bygger på Corporate Governance, det vill säga företagsstyrningens, 
mekanismer och nedan kommer vi kort beskriva vilka delar av varje mekanism som vi kommer att bygga 
vår intervju på.   
 
Medlemsstruktur 
Mekanismen som behandlar medlemsstrukturen innefattar vad medlemskapet innebär och vilka 
rättigheter och skyldigheter medlemmarna har. Genom intervjun vill vi få fram vilken roll den kooperativa 
ideologin spelar i organisationen.   
 
Arbetsmarknaden för chefer 
Genom denna mekanism vill vi få fram hur arbetsmarknaden för chefer i en kooperation ser ut och vilka 
egenskaper kooperationen värdesätter vid rekrytering.  
 
Belöningssystem 
Denna mekanism behandlar kooperationens belöningssystem, vilka som omfattas och på vilka grunder 
belöningen beräknas.  
 
Strategi och struktur 
Genom mekanismen som behandlar strategi och struktur vill vi få fram vilket det huvudsakliga syftet 
med kooperationen är och vad kooperationens synsätt och värderingar står för. Vi vill även undersöka 
om strategin har förändrats under de senaste åren och om man tror på några eventuella förändringar i 
framtiden. Syftet med intervjun är även att förstå samband mellan strategi och struktur.  
 
Styrelsen 
Syftet med denna del är att få fram styrelsens huvudsakliga uppgift i kooperationen och medlemmens 
roll i styrelsen.   
 
Entreprenörskap 
Denna del behandlar vilka faktorer som påverkar kooperationens etablering och vad som stödjer eller 
hämmar den framtida utvecklingen i organisationen. Vi vill även komma in på kooperationens framtids-
planer samt dess produktmarknad.  
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Intervjuguide för kooperativa organisationer 
Allmänt 
Namn________________________ för______________________________   
 
Födelseår_____________________           Kön  □ Kvinna  □ Man 

 
Utbildningsnivå  

□ Grundskola  □ Gymnasium  □ Universitet/Högskola  

Utbildningsinriktning _____________________________________________  
 

Medlemsstruktur 
1) Vad innebär ett medlemskap i kooperationen?  
 
2) Vad krävs för att bli medlem i kooperationen? 
 
3) Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna i kooperationen?  
 
4) Har medlemmarna i kooperationen några förmåner? Om nej, hoppa till fråga 5 
 
Följdfråga: I vilken form sker utdelningen av dessa förmåner och hur ofta?  
 
Följdfråga: Vem fattar beslut om dessa förmåner? 
 
5) Hur vanligt är det att medlemmarna bidrar med ytterligare kapital utöver medlemsavgiften?  
 
6) Är Ni som VD/styrelsemedlem/företagsledare medlem i kooperationen? 
 
7) Vad får organisationen ut av att ha medlemmar?  
 
8) Hur skulle Ni beskriva ideologin i kooperationen och hur stark anser Ni att den är?  
 
9) Hur stor betydelse har de ideologiska tankarna för styrningen av organisationen? 
 
10) Hur engagerade anser Ni att medlemmarna i kooperationen är? 
 
11) Hur väljs medlemsrepresentanterna ut? 
 
12) Hur stor del av totala antalet medlemmar närvarar när medlemsrepresentanterna väljs ut? 
 
  
Arbetsmarknaden för chefer 
13) Hur ser arbetsmarknaden ut för chefer i en kooperation?  
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14) Försök att uppskatta hur många av cheferna som har högskole- eller universitetsutbildning? 
 
15) Hur många år har Ni arbetat i kooperationen? 
 
16) Har Ni någon tidigare extern arbetslivserfarenhet? Om nej, hoppa till fråga 17 
 
Följdfråga: Var denna erfarenhet från en kooperation eller annan företagsform?  
 
Följdfråga: Hur länge varade dessa externa uppdrag? 
 
17) Har kooperationen en rekryteringspolicy? Om nej, hoppa till fråga 18 
 
Följdfråga: Är Ni engagerad i utformandet av denna policy? Om ja, hoppa till fråga 18 
 
Följdfråga: Vem utformar denna? 
 
18) Vilka egenskaper värdesätter Ni vid en rekrytering till en chefsposition?  
 
19) Anser Ni att det är en tillgång eller en belastning att man arbetat i en kooperation om man söker sig 
till andra organisationsformer? 
 
20) Vad tror Ni en chef i en annan organisationsform har för möjligheter att söka sig till en kooperation? 
 
Belöningssystem 
21) Använder er organisation bonussystem, pensionssystem eller någon annan form av 
belöningssystem? Om nej, hoppa till fråga 22 
 
Följdfråga: Varför använder Ni er av belöningssystem och vilka omfattas av systemet?  
 
Följdfråga: Är belöningen rörlig eller fast och på vilka grunder beräknas denna kompensation?  
 
Följdfråga: Vilka mål ska uppfyllas för att ersättningen ska utgå?  
 
Följdfråga: Vad tycker Ni personligen om bonus- och pensionssystemet?  
 
Följdfråga: Vem fattar beslut om de olika belöningarna? Hoppa till fråga 23 
 
22) Anser Ni att ett belöningssystem bör införas i kooperationen och varför?  
 
23) Vad gör ledningen/styrelsen för att öka motivationen hos de anställda?  
 
Strategi och struktur 
24) Vad står kooperationens synsätt och värderingar för?  
 
25) Vilket är det huvudsakliga syftet med kooperationen? 
 
26) Beskriv kooperationens strategi idag?  
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27) Vilket mål är, enligt dig, viktigaste för kooperationen, och varför? 
 
28) Beskriv meningen med kooperationens struktur.  
 
Styrelsen 
29) Har du som VD rätt att närvara vid styrelsemötena? 
 
30) Hur rapporterar Ni som företagsledare till VD:n och styrelsen? 
 
31) Hur påverkar företagsledningen styrelsen, organisationen och VD:n? 
 
32) Är det viktigt vilken tidigare erfarenhet VD:n och styrelsemedlemmarna har?  
 
33) Hur stor betydelse har det om styrelseledamöterna besitter samma synsätt och åsikter som 
kooperationen står för, vid urval? 
 
34) Vad är styrelsens huvudsakliga uppgift i kooperationen? 
 
35) Har Ni någon tidigare extern arbetslivserfarenhet? Om nej, hoppa till fråga 36 
 
Följdfråga: Var denna erfarenhet från en kooperation eller annan företagsform?  
 
Följdfråga: Hur länge varade dessa externa uppdrag? 
 
36) Anser Ni att det är en tillgång eller en belastning att man suttit som styrelsemedlem i en kooperation 
om man söker sig till ett privat näringsliv, det vill säga andra organisationsformer? 
 
37) Vad tror Ni en styrelsemedlem i en annan organisationsform har för möjligheter att söka sig till en 
kooperation? 
 
38) Hur påverkar Ni, som medlemsrepresentant, styrelsen, organisationen och VD:n? 
 
39) Vilka rapporter får Ni från styrelsen och VD:n? 
 
Entreprenörskap 
40) I vilka länder är kooperationen verksam och varför har Ni valt att begränsa er till dessa länder? 
 
41) Hur ser marknaden ut för Era produkter?  
 
42) Vilken konkurrens finns på marknaden?  
 
43) Hur ser framtidsplanerna ut för organisationen?  
 
44) Är organisationen speciellt uppmärksammad i massmedia?  
 
Följdfråga: Anser Ni att detta stärker eller hämmar organisationens utveckling, i så fall hur?  
 
45) Är det någon viktig information som Ni tycker att jag har missat eller är det något som Ni vill tillägga? 


