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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Jan Edén och Patrik Schinzel för visat intresse i 

vårt arbete. Vi vill dessutom tacka de respondenter som tagit sig tid att medverka vid våra 

intervjuer och bidragit med värdefull information. Tack vare er hjälp har denna studie varit 

möjlig att genomföra. 

Ett enormt tack går givetvis även till vår handledare Olga Yttermyr, som varit ett stort stöd 

genom uppsatsens gång. Hennes betydelsefulla kommentarer kring uppsatsens innehåll och 

ständiga feedback har varit värdefulla inslag. Hennes behjälplighet, närvaro och snabba 

respons till våra frågor och funderingar har underlättat otroligt mycket för vårt arbete. 

Slutligen vill vi även rikta ett tack till våra kurskamrater för värdefull feedback och synpunkter 

vid opponeringstillfällena, vilket tagit vår uppsats ytterligare steg framåt.  

Stort tack! 

 

Linköping, maj 2017 

 

 

 

     Joel Daver                              Vanessa Loberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Kooperationens förvaltare – Ett kooperativt perspektiv av agentproblematiken 

Författare: Joel Daver och Vanessa Loberg 

Handledare: Olga Yttermyr 

Bakgrund: Trots sin betydande närvaro i samhället saknar kooperativa företag än idag tydliga 

ramverk över hur deras organisationer ska styras. Det uppstår därmed utmaningar eftersom 

kooperativ, det vill säga medlemsägda organisationer, på ett flertal sätt särskiljer sig från andra 

företagsformer, men ändå tvingas rätta sig efter ramverk och teorier anpassade för andra slags 

verksamheter. Utmaningar kan uppstå då det visat sig att etablerade styrningsramverk i många 

fall är otillräckliga och svåra att justera för de mål som kooperativa verksamheter präglas av, 

vilket starkt argumenterar för behovet av ett kooperativt anpassat styrningsramverk. 

Sett till tidigare forskning saknas det studier som förklarar hur agentproblematik utspelar sig 

och hanteras i en kooperativ kontext. I och med den ovan nämnda avsaknaden av 

styrningsramverk blir det likväl en utmaning för kooperativ att uppnå målkongruens mellan 

organisationens olika parter, där även organisationens storlek samt struktur spelar en 

avgörande roll. 

Syfte: Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att tillföra såväl ett empiriskt som 

teoretiskt bidrag för att öka kunskapen kring den agentproblematik som kan uppstå inom 

konsumentkooperativ, och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom medlemsägda 

företag utan att förbise medlemmarnas intressen. 

Genomförande: Studien är en kvalitativ fallstudie på organisationen Kooperativa Förbundet, 

med en iterativ ansats. Datainsamlingen har skett genom semi-strukturerade intervjuer, där 

intervjuguiden har utformats efter den teoretiska referensramen. 

Slutsatser: Den agentproblematik som utspelar sig inom kooperativ verksamhet är främst av 

förvaltarteoretisk karaktär. Det empiriska bidraget har dock belyst problematik som 

förvaltarteorin tidigare inte uppmärksammat, som uppstår när hög tillit förringar behovet av 

uppföljning och utvärdering. Problematiken har resulterat i en implementering av styrsystem, 

som vanligen förknippas med den kontrasterande agentteorin. Införandet av styrsystem måste 

dock, enligt förvaltarteorin, göras vaksamt vad gäller de konsekvenser som kan uppstå, vilket 

negativt kan påverka det för organisationen gynnsamma förvaltarbeteendet. 



 
 

Resultatet av vår analys visar att det råder hög målkongruens inom kooperationen till följd av 

ett ömsesidigt förvaltarperspektiv mellan styrelse och företagsledning. Det empiriska bidraget 

åskådliggjorde en samsyn respondenterna emellan vad gäller värdegrund, och en kollektiv vilja 

att efterleva de kooperativa värderingarna. Vidare uppnås målkongruens genom öppenhet, 

transparens, väl genomförda förankringsprocesser samt en kontinuerlig dialog mellan 

organisationens samtliga parter. Därutöver framgick det att hög målkongruens i sig inte leder 

till en framgångsrik verksamhet, utan det krävs även en stark genomförandekraft för att uppnå 

de gemensamma målen. Fallstudien har visat på en bristande genomförandekraft, vilket bland 

annat påverkas av kooperativets storlek, något som utgör en försvårande effekt på 

verksamheten. Vidare har det framgått att kooperativ enklare skulle kunna dra nytta av den 

höga målkongruensen om det hade förekommit en större homogenitet medlemsföreningarna 

emellan, både vad gäller storlek och verksamhet. 

Kunskapsbidrag: Studien har bidragit med en ökad förståelse kring den agentproblematik 

som kan utspela sig inom kooperativa organisationer, samt hur målkongruens kan uppnås inom 

medlemsägda företag. Därutöver avlägger studien två teoretiska bidrag. Det första bidraget är 

kopplat till förvaltarteorin, och identifierar svagheter inom teorin som tidigare inte belysts 

samt att dessa bekämpas med åtgärder som vanligen förekommer inom agentteorin. Det andra 

teoretiska bidraget bestrider den tidigare kooperativa forskningen då vi anser att internt 

anskaffad expertis ska vara ett alternativ till den externt rekryterade expertisen. 

Nyckelord: Kooperation, kooperativ, agentteorin, förvaltarteorin, målkongruens, 

ekonomistyrning, kooperativ styrning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: The Stewards of the Co-operative Sector – A Co-operative Perspective to the Principal-

agent problem 

Authors: Joel Daver and Vanessa Loberg 

Supervisor: Olga Yttermyr 

Background: Despite its significant presence in today’s society, co-operative businesses still 

lack well-defined guidelines on how to manage their organizations. Challenges arise because 

co-operatives, i.e. member-owned organizations, differ in a number of ways compared to other 

forms of businesses. Still, however, they have to rely on frameworks and theories adapted to 

other types of organizations. Challenges may develop since it appears as though established 

management frameworks in many cases are insufficient and difficult to adjust to the objectives 

that characterize co-operative businesses, which argues for the need of a co-operatively 

adapted governance framework. 

There has been an absence of studies in previous research explaining how agency issues arise, 

and how the entailing challenges are managed in a co-operative context. At the same time, with 

the aforementioned lack of governance frameworks, it is nevertheless a challenge for co-

operatives to achieve goal congruence between the organization’s various parties, where the 

size and structure of the organization also play decisive roles. 

Purpose: The main purpose of this study is to provide an empirical, as well as a theoretical, 

contribution to raise the awareness in regards to the Principal-agent problem and its entailing 

challenges in the context of consumer co-operatives. Furthermore, the purpose is also to 

investigate how high goal congruence can be achieved in member-owned businesses, without 

overlooking the interests of the members. 

Method: The study was carried out as a qualitative case study of the organization Kooperativa 

Förbundet, using an iterative approach. The collection of data has been attained through semi-

structured interviews, in which the interviews were designed in accordance with the 

theoretical reference framework. 

Conclusions: The Principal-agent problems that arise within co-operatives are primarily of a 

Stewardship nature. However, our empirical research has highlighted challenges that 

Stewardship theory previously has not paid any attention to, including those that arise when 



 
 

high levels of trust between the Board of Directors and the Management team lessens the need 

for follow-ups and evaluations. These challenging issues have resulted in an implementation of 

control systems, which usually are associated with the contrasting Agency theory, rather than 

with Stewardship theory. Nevertheless, the introduction of control systems must be done 

vigilantly, according to Stewardship theory, considering the consequences that may develop, 

which harmfully may affect the favorable stewardship behavior. 

The results from our analysis reveal a high level of goal congruence within the co-operation, 

owing to a mutual stewardship perspective between the Board of Directors and the 

Management team. Our research identified a consensus among the respondents in terms of 

values, and a collective willingness to comply with the co-operative principles. Furthermore, 

goal congruence is achieved through openness, transparency, justifiable decision-making 

processes, as well as a continuous dialogue between all parties within the organization. In 

addition, it was made clear that a high level of goal congruence, other things being equal, does 

not lead to a successful business. A strong implementing power is also required in order to 

reach the common goals. The case study conducted demonstrated an insufficient 

implementation power which is influenced, amongst other things, by the size of the co-

operative which represents an aggravating effect on the business as a whole. Additionally, the 

co-operative would more easily benefit from its high levels of goal congruence if there had been 

a greater homogeneity between the member associations, both in terms of size and business 

activity.  

Research contribution: The study has contributed to an increased understanding of the 

Principal-agent issues that unfold in co-operative organizations, and how goal congruence is 

achieved in member-owned businesses. In addition, the study presents two theoretical 

contributions. The first one is linked to Stewardship theory, and identifies weaknesses that the 

theory has not been able to explain, and that these weaknesses are combated with measures 

more commonly found within Agency theory. The second theoretical contribution disputes 

previous research made on co-operatives, since we consider that internally acquired expertise 

should be an alternative to the externally recruited expertise. 

Keywords: Co-operation, Co-operative, Agency theory, Stewardship theory, Goal congruence, 

Management control, Co-operative governance
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Inledning 

I detta kapitel avser vi redogöra för bakgrunden till vårt forskningsproblem. Efter en 

problematisering av ämnet formuleras ett syfte med tillhörande frågeställningar som kommer att 

ligga till grund för uppsatsen. 

Bakgrund 

”Ett kooperativ är en oberoende sammanslutning av människor som frivilligt och 

gemensamt samverkar för att tillgodose sina ekonomiska, sociala och kulturella 

behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag eller 

verksamhet.” 

 (Internationella Kooperativa Alliansen u.å.) 

Den kooperativa organisationsformen är ett för många okänt begrepp i dagens samhälle. Trots 

detta är det många välkända bolag som ingår i den svenska kooperationen, såsom Coop, 

Riksbyggen och Folksam. Organisationsformen vilar på demokratiska principer där alla 

medlemmar är ägare med lika stor rätt att påverka. Sett till de 88 största kooperativa företagen 

i Sverige rör det sig om en omsättning på 400 miljarder kronor per år och över 100 000 

anställda (Svensk Kooperation u.å.). Kooperativ verksamhet är inte enbart närvarande i 

Sverige, utan finns i många länder världen över. När Johnston Birchall, professor vid Stirling 

University i Skottland, genomförde en studie på de 60 största kooperativen i världen, kunde 

han fastställa att det finns en avsaknad av ramverk för den kooperativa styrningen (Birchall 

2014b). Avsaknaden av ett styrningsramverk, en stomme över ansvarsdelegeringen och 

beslutsfattandet inom organisationen, gör det således svårt att hantera vanligt förekommande 

utmaningar såsom agentproblematik och uppnåendet av hög målkongruens mellan 

organisationens parter.  

Agentproblematiken utgår från förhållandet mellan ägarskap och ledarskap i en organisation, 

där ägarna exempelvis kan vara aktieägare eller investerare, och företagsledningen utgör 

uppdragstagare, antingen som agenter eller förvaltare över den operativa verksamheten. 

Företagsledningen får i uppdrag av ägarna, även benämnda uppdragsgivare, som vanligtvis 

består av en demokratiskt utsedd styrelse, att å ägarnas vägnar driva företaget (Borgen 2002). 

Problematiken uppstår då företagsledningen antingen kommer att driva företaget efter deras 

självupplevda egenintresse, enligt agentteorin, eller efter uppdragsgivarnas kollektiva intresse, 

enligt förvaltarteorin (Jensen & Meckling 1976; Donaldson & Davis 1991).  
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När uppdragsgivarnas och uppdragstagarnas intressen avviker från varandra uppstår en brist 

på målkongruens, det vill säga att företagsledningens handlingar, ledda av självupplevt 

egenintresse, inte överensstämmer med organisationens övergripande mål (Anthony & 

Govindarajan 2007). Där agentteorin förklarar orsakerna till varför intressen avviker från 

varandra, förklarar förvaltarteorin vad som får intressen att sammanfalla (Davis m.fl. 1997). 

Den agentproblematik som uppstår presenteras väl och utförligt inom agentteorin, medan det 

råder osäkerhet kring huruvida förvaltarskap också kan leda till agentproblematik. 

Det kan således hända att en företagsledning har en tendens att driva verksamheten på ett 

sådant vis som gynnar de själva, vilket förklaras av agentteorin. En vanlig lösning till detta 

problem är att tilldela personerna i ledningen aktier i företaget, för att på så vis förena 

ledningens mål med resterande ägares mål i företaget (Birchall 2014b). Detta är ett av många 

exempel som blir problematiskt i kooperativ, vars styrning skiljer sig från styrningen i ett 

investerarägt företag. Dessutom delas vinster inte ut i förhållande till storlek på ägarandel i 

form av aktier, utan snarare baserat på hur aktiv medlemmen varit under året genom 

återbäring. Företagsledare kan inte heller skaffa sig större inflytande, då alla medlemmar har 

lika rösträtt och andel i företaget (OK ekonomisk förening u.å.). Än idag saknas det en förståelse 

över hur den kooperativa styrningen fungerar optimalt i praktiken (Birchall 2014b). 

Det finns en riklig tillgång på forskning och teorier som förklarar de olika problem som kan 

uppstå i det breda begreppet ekonomistyrning, däribland agentteorin, förvaltarteorin och 

målkongruens. Svensk Kooperation, en partipolitiskt obunden förening, gjorde år 2016 en 

sammanställning av forskning från svenska högskolor och universitet som gjorts ur ett 

kooperativt perspektiv. Många studier syftar till att belysa den kooperativa 

organisationsformen i sig och hur den fungerar, med störst fokus på producentkooperativ och 

i synnerhet lantbrukskooperativ. Vad som tydligt visar sig är en avsaknad av forskning kring 

styrningsrelaterade utmaningar och teorier ur ett kooperativt perspektiv (Svensk Kooperation 

2016). Jan Edén, talesperson för Svensk Kooperation, menar att relativt de investerarägda 

företagen upplevs en frånvaro av forskning över ovan nämnda problem och teorier i en 

kooperativ kontext, och huvudsakligen ur ett konsumentkooperativt perspektiv (Edén 2017). 

Med anledning av denna avsaknad, ser vi det därför intressant att göra en studie beträffande 

agentproblematiken samt målkongruens i konsumentkooperativ.  

Mullins (2011) menar att målkongruens nästan är en förutsättning för att lyckas styra en 

organisation framgångsrikt. Det krävs att organisationen sätter upp generella mål om 
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framtiden och en plan över hur de ska uppnå dessa mål. Det problem som således kan uppstå 

här, och inte heller är ovanligt, är att organisationens mål inte går i linje med dess medlemmars 

ageranden (Mullins 2011). Detta kan i sin tur leda till att medlemmarna inte eftersträvar de mål 

som organisationen initialt satt upp, utan istället försöker uppnå sina egna mål. Problemet 

grundar sig i att både företagsledare och medlemmar inom organisationen skapar sig en egen 

uppfattning om de mål de förväntas eftersträva. De olika uppfattningarna om de övergripande 

målen, i kombination med personliga mål, kan i sin tur leda till konflikter och en försämrad 

prestation inom organisationen (ibid). Om målkongruensen är låg i ett företag finns risken att 

företaget rör sig i en annan riktning än vad som förväntas av ägarna (Merchant & Van der Stede 

2012). Tidigare forskning hävdar således att en avgörande faktor till verksamhetens framgång 

är att skapa målkongruens som genomsyrar hela organisationen (Mullins 2011). Då den 

kooperativa organisationsformen skiljer sig från investerarägda företag i den mening att 

organisationen har ett flertal såväl ekonomiska som sociala mål, istället för ett tydligt 

ekonomiskt mål, blir utmaningen att skapa målkongruens avsevärt mer komplicerad. Vidare 

blir det ofrånkomligt svårare att komma överens om gemensamma mål när kooperativet växer 

sig större (Choi, Choi, Jang & Park 2014), vilket påverkar målkongruensen och kan leda till 

agentproblematik. Detta sammantaget rättfärdigar därmed en studie som syftar till att studera 

målkongruensen i större kooperativ. 

Kooperationens bakgrund 
Ett kooperativ är en samling personer eller aktörer, som kan identifieras som exempelvis 

producenter, konsumenter eller personal. Tillsammans samarbetar dessa för att driva en 

verksamhet för att tillgodose gemensamma behov. Oavsett insats har varje medlem en röst och 

deltar på lika villkor (Mann 2014). Den kooperativa tanken grundar sig i att åstadkomma såväl 

ekonomisk som social nytta för både sina medlemmar och samhället, där långsiktig lönsamhet 

är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Medlemmarna ska handla utefter sju 

grundläggande principer och värderingar som berör frågor om medlemskap, ekonomiskt 

deltagande, demokrati, självständighet, utbildning, samarbete och samhällshänsyn, som 

fastställdes 1995 av den Internationella Kooperativa Alliansen (Mann 2014). Det finns olika 

typer av kooperativ där de vanligaste är konsument- respektive producentkooperativ. I ett 

konsumentkooperativ är medlemmarna kunder till kooperativet, och köper varor och tjänster 

därifrån. Ett exempel på konsumentkooperativ i Sverige är Coop, som i sin tur till största del 

ägs av konsumentkooperativet Kooperativa Förbundet (KF). I ett producentkooperativ är 
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förhållandet omvänt, och där är medlemmarna producenterna av varor eller tjänster, som de 

säljer till kooperativet, exempelvis mjölkbönder inom Arla.  

Det var i Rochdale, England, som det allra första kooperativa företaget grundades. Året var 

1844 och främst arbetarklassen drabbades av den nästintill monopolliknande ställningen som 

förelåg inom dagligvaruhandeln. Arbetarna öppnade i protest en egen matvarubutik som skulle 

konkurrera mot den befintliga, som på senare tid höjt priserna till en orimlig nivå. På det sättet 

gick arbetarna samman och kunde pressa ner priserna, vilket genererade nytta för både dem 

själva men även för andra konsumenter (Mann & Wingborg 2015). 

Sveriges första konsumentkooperativ växte fram under 1850-talet, då Uppsalas landshövding 

Robert von Kraemer insett fördelarna med gemensamma storinköp av varor. Kooperativet 

kunde nu pressa inköpspriserna hårdare, minska transportkostnaderna, säkerställa kvaliteten 

på varorna samt undvika onödiga steg i distributionskedjan, vilket sammantaget blev mer 

förmånligt för konsumenterna (Giertz & Strömberg 1991). Den kooperativa 

organisationsformen var ett vinnande koncept, och gav konsumenterna en stark 

förhandlingsposition och satte press på de handelsmonopol som på den tiden präglade 

dagligvarumarknaden. Då kooperativens ägare antingen var konsumenter eller producenter av 

de tillverkade varorna, och affärsidén präglades av gemensamma mål, kunde hög 

målkongruens uppnås. 

Den kooperativa affärsmodellen har dock dragits med motgångar, speciellt på konsumentsidan 

där de faktorer som skiljt kooperativets medlemmar från vanliga konsumenter gått förlorade. 

Allt som oftast har kooperativa misslyckanden framkallats av att kooperativet avvikit från de 

grundläggande demokratiska principerna, vilket lett till bristfällig ledning samt styrelser 

präglade av fåmannavälde, som i sin tur resulterat i svaga ekonomiska resultat och förlorat 

medlemsengagemang (Birchall 2014b). Även svenska kooperativ har stått inför utmaningar i 

modern tid, då den ökade konkurrensen försvårat för kooperativen att bedriva lönsam 

verksamhet samtidigt som de bibehåller fokus på medlemsnyttan (Giertz & Strömberg 1991; 

Böök & Ilmonen 1988). 

Kooperativa Förbundet 
Sveriges idag största kooperativ, sett till antalet medlemmar, är Kooperativa Förbundet (KF) 

som bildades år 1899 då 30 konsumentföreningar förenade sig för att dra nytta av de 

stordriftsfördelar som de kunde skapa genom en gemensam partihandel (Giertz & Strömberg 

1991). Den vanligaste kopplingen till KF görs genom Coop Sverige AB, där KF är majoritetsägare 
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och har sitt största engagemang (Coop Sverige AB u.å.). Idag består KF av organisationerna 

Folksam, Fonus, sju OK-föreningar och 32 konsumentföreningar bestående av individuella 

medlemmar, samt direktanslutna medlemmar utan föreningstillhörighet. Totalt består 

förbundet av över 3,4 miljoner individuella medlemmar. Ett medlemskap i KF innebär ett 

ägande i KF-koncernen och indirekt i Coop. Vem som helst kan bli medlem i KF, enklast genom 

att ingå ett medlemskap i en av de Coop-butiker som finns runt om i landet eller via internet. 

Vidare avgör medlemmens postnummer vilken konsumentförening personen ingår i. Genom 

sin konsumentförening, ska varje medlem ha en möjlighet att påverka verksamheten i KF och 

Coop, vilket speglar de demokratiska principerna som karaktäriserar ett kooperativ 

(Kooperativa Förbundet 2015). 

KF:s affärsidé formuleras ”Tillsammans gör vi en bättre affär”, vilket syftar till att kooperativet 

har som mål att skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar, samtidigt som medlemmarnas 

konsumtion ska bidra till en hållbar samhällsutveckling (Kooperativa Förbundet 2015). 

Förutsättningarna att driva ett kooperativ har dock förändrats avsevärt sedan KF grundades 

1899. Konkurrensen är idag hårdare både från svenska och utländska aktörer, vilket 

kooperativets förlegade struktur har svårt att hantera då den inte är tillräckligt effektiv (Spängs 

& Gripenberg 2012). På en marknad som kräver snabba beslut och affärsutveckling gör den 

demokratiska organisationsformen det svårt att hänga med i tempot. Utbudet av varor är 

större, och kunderna blir allt mindre trogna. Medan konkurrenterna tar över 

detaljhandelsmarknaden har Coops marknadsandelar sjunkit (ibid). I och med detta har 

bolaget stått inför en rad utmaningar genom åren, främst relaterade till styrningsproblem, 

avsaknad av tydliga riktlinjer och mål vilket resulterat i ett renodlingsarbete där KF avyttrar 

verksamheter som inte varit lönsamma, eller som legat långt ifrån deras huvudfokus: 

dagligvaruhandeln (Kooperativa Förbundet 2015). KF som präglats av sviktande försäljning, 

svag lönsamhet och likviditetsproblem den senaste tiden, har äntligen lyckats vända trenden 

och har de tre senaste åren kunnat presentera ett positivt resultat vid årets slut (ibid). Både 

såväl lönsamhetsproblemen som återhämtningen har varit symptom på hur verksamheten har 

skötts och hur styrningen av företaget gått till (ibid). Sett till de utmaningar organisationen 

ställts inför under det senaste decenniet, och att det för närvarande pågår en 

förändringsprocess av styrningsmodellen med syftet att effektivisera verksamheten, existerar 

ett internt intresse hos KF för vår studie. Det saknas vedertagna teorier över vilka 

agentproblem som uppstår inom kooperativ (Cornforth 2004), samt föreligger en avsaknad av 

metoder över hur de ska hanteras för att uppnå målkongruens inom kooperativ med tvetydiga 
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målsättningar (Birchall 2014b; Bouillon, Marvin, Ferrier, Stuebs & West 2006). Detta 

sammantaget, parallellt de styrningssvårigheter som tidigare forskning vittnat om inom 

kooperativ, argumenterar för att detta är ett aktuellt ämne att skapa en större förståelse kring. 

Problematisering 
Jämfört med investerarägda företag finns det relativt få teorier gällande hur bolagsstyrning ska 

genomföras i kooperativa företag (Cornforth 2004). De investerarägda företagen har goda 

riktlinjer för att lyckas med sin bolagsstyrning, medan kooperativ ofta får pröva sig fram och se 

vad som passar just deras verksamhet. Eftersom den kooperativa styrningens kvalitet har 

ifrågasatts då den i många fall lett till vanskötsel av verksamheten, finansiella skandaler och 

misslyckanden att framstå som demokratiska (ibid), är det uppenbart att en utveckling av 

kooperativa styrningsteorier är nödvändig. Birchall (2014) menar att styrningen i 

medlemsägda kooperativa företag skiljer sig avsevärt från den i investerarägda bolag, så som 

de börsnoterade bolagen, vilket är ytterligare argument till varför ett kooperativt 

styrningsramverk är nödvändigt.  

Vad som fortfarande saknas i dagens samhälle är en förståelse för hur kooperativa företag ska 

styras i praktiken för att uppnå framgång (Birchall 2014b). Med utgångspunkt i detta ser vi en 

möjlighet att lämna ett empiriskt såväl som ett teoretiskt bidrag till forskningen. Ambitionen 

med det empiriska bidraget är att bidra med en ökad förståelse kring den agentproblematik 

som kan utspela sig inom kooperativa organisationer, samt hur målkongruens kan uppnås i 

konsumentkooperativ. Det teoretiska bidraget är att utveckla de befintliga teorierna som 

studerats. Vi kommer i denna studie belysa nya aspekter inom ramen för agentproblematiken 

i en kooperativ kontext, vilket följaktligen kan bidra till de befintliga teorierna som behandlar 

generella styrningsproblem.  

Genom sin studie har Birchall (2014b) försökt kartlägga hur de 60 största kooperativen i 

världen styrs för att skapa en förståelse över hur de skiljer sig från icke-kooperativa företag. 

Vad som är tydligt är att ju större ett kooperativ blir desto mer problematisk blir styrningen, 

främst på grund av att medlemmarnas intresse för kooperationen går förlorat, och därmed 

sjunker möjligheterna till hög målkongruens. Birchall (2014b) hävdar att den största 

utmaningen handlar om hur ledningen ska kontrolleras för att agera utefter medlemmarnas 

intressen och inte sina egna, med andra ord agentproblematik. Detta är en utmaning som även 

den försvåras när kooperativet växer sig större (Birchall 2014b). Storleksdimensionen 

påverkar även i högsta grad beslutsfattandet och kommunikationskedjan från medlemmar till 
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företagsledning, där tydliga, gemensamma och kongruenta mål är av högsta vikt. Detta för oss 

återigen in på agentproblematiken, som innebär den delegering av ansvar som medlemmar, via 

styrelsen, överlämnar till företagsledningen. Här måste företagsledningen dra åt samma håll 

som medlemmarna och deras intressen, för att bibehålla hög målkongruens (Bouillon m.fl. 

2006). 

När ett kooperativ växer sig större uppkommer ett flertal utmaningar som försvårar dess 

styrning. Dels blir verksamheten mer komplicerad och styrelsen får svårare att kontrollera 

ledningen. Dessutom begränsar storleken medlemmarnas äganderätt och det blir allt svårare 

att fokusera på medlemmarnas behov (Birchall 2016b). Sammantaget hävdar Birchall (2016) 

att agentproblematiken ökar och målkongruensen försvåras allteftersom ett kooperativ ökar i 

storlek. De problem som nämns kan drabba alla former av kooperativ, men har störst närvaro 

i konsumentkooperativ (ibid). I och med att medlemmarna i ett producentkooperativ är 

beroende av kooperativet för att tjäna sitt eget levebröd, uppstår inte problemet med förlorat 

medlemsengagemang på samma sätt som i ett konsumentkooperativ. En konsument kan enkelt 

vända sig till en annan leverantör av varor. Eftersom det är just konsumentkooperativen som 

är de mest problematiska när det kommer till styrningen, blir det intressant att studera just 

denna typ av organisationsform.  

Föreningen Svensk Kooperation, vars syfte är att samordna och belysa de kooperativa 

företagen, upplever en avsaknad av svensk forskning på hur agentproblematik bör hanteras 

inom konsumentkooperationen för att uppnå optimal målkongruens och operativ framgång. De 

menar att ett ramverk över kooperativ styrning hade underlättat för flertalet medlemsägda 

verksamheter (Edén 2017). Vi ser således en möjlighet att studera de kooperativa 

styrningsutmaningar med hjälp av teorier och tidigare forskning som gjorts på utländska 

kooperativ. Vi önskar öka kunskapen kring den agentproblematik som kan uppstå inom 

konsumentkooperativ, och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom medlemsägda 

företag utan att förbise medlemmarnas intressen. Vidare vill vi undersöka om just storleken 

spelar en avgörande roll för hur målkongruens uppnås, samt kartlägga hur arbetet genomförs 

för att bedriva effektiv kooperativ verksamhet, med reducerad agentproblematik, där 

medlemmarnas intressen tydligt avspeglas i företagsledningens beslut. Den kooperativa 

organisationsformen kan inte uppnå målkongruens på samma sätt som ett investerarägt 

företag genom utdelning av aktier till företagsledningen (Birchall 2014b), vilket begränsar 

möjligheterna för hanteringen av agentproblematik. Bonusar, aktieinnehav eller andra 

finansiella incitament leder inte automatiskt till målkongruens. Däremot ger de större 
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förutsättningar till att uppnå det, då de anställda tydligare ser ett egenintresse i att åstadkomma 

organisationens mål genom belöningar. Därmed ämnar vi studera hur målkongruens uppnås 

mellan medlemmar, styrelsen och företagsledningen inom kooperativ verksamhet, där samma 

förutsättningar inte existerar naturligt, samt hur agentproblematiken behandlas. 

KF, som är studiens fallorganisation, har varit en av de starkaste aktörerna när det gäller att 

driva dagligvaruhandeln framåt. Fram till 60-talet stod de i framkant och tvingade sina privata 

konkurrenter att sänka sina priser för att möta konkurrensen. KF har genom tiderna säkerställt 

att deras medlemmar tillgodosetts med kvalitetssäkrade produkter till förmånliga priser 

(Giertz & Strömberg 1991). När vi berör begreppet medlemmar vidare i uppsatsen, syftar vi i 

första hand till de medlemsföreningar som KF består av. Kooperativens förutsättningar har 

dock förändrats, och konkurrensen är idag mycket hårdare än förr. Människor idag drar inte 

samma nytta av att vara engagerade medlemmar i konsumentkooperativ som de gjorde för 200 

år sedan (ibid). När KF dessutom vuxit sig större, blir det svårare att uppnå målkongruens då 

medlemmarna blivit fler till antalet. Samtidigt försvåras situationen ytterligare på grund av 

avsaknaden av svensk forskning inom styrning av kooperativa organisationer (Svensk 

Kooperation 2016). KF har således inget direkt ramverk att utgå ifrån gällande hur 

organisationens styrning kan optimeras. Genom att göra en fallstudie på denna organisation, 

där vi behandlar perspektiven från både företagsledningen, styrelsen och 

medlemsföreningarna, ser vi en god möjlighet att lämna ett lärorikt empiriskt bidrag till 

forskningen.  

I boken Den nya ekonomistyrningen påstår Ax med flera (2009) att: ”Ekonomistyrning fokuserar 

av tradition på ekonomiska mål av finansiell karaktär” (Ax, Johansson & Kullvén 2009, s. 17). 

Medan investerarägda företag har som övergripande mål att kontinuerligt öka aktieägarnas 

värde, det vill säga finansiella mål, eftersträvar kooperativa företag såväl ekonomiska som 

sociala mål, både för sina medlemmar och för samhället (Svensk Kooperation u.å.). De tvetydiga 

målen som kooperativ präglas av, samt den parlamentariska strukturen inom vilken 

kooperationens principer grundar sig på, kan leda till den agentproblematik som agentteorin 

och förvaltarteorin presenterar. 
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Syfte 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att tillföra såväl ett empiriskt som teoretiskt 

bidrag för att öka kunskapen kring den agentproblematik som kan uppstå inom 

konsumentkooperativ, och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom medlemsägda 

företag utan att förbise medlemmarnas intressen. 

Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående syfte har följande två forskningsfrågor formulerats: 

- Vilken sorts agentproblematik uppstår inom medlemsägda företag, och hur hanteras 

den? 

- Hur kan hög målkongruens åstadkommas i kooperativ verksamhet, och på vilket sätt 

påverkar storleken dess uppnående? 

Bidrag till forskningen 
Uppsatsens avsikt är att belysa agentproblematiken inom den kooperativa 

organisationsformen i allmänhet och den svenska konsumentkooperationen i synnerhet. Det 

existerar en tydlig avsaknad av svensk forskning, relativt internationella studier, som syftar till 

att djupgående studera den unika organisationsform som kooperativ utgör och vilka 

styrningsutmaningar de står inför. Agentteorin och förvaltarteorin syftar båda till att skapa en 

förståelse för hur målkonflikter kan uppstå och hanteras inom organisationer. Vårt empiriska 

bidrag till forskningen blir emellertid att tillföra en konsumentkooperativ dimension till 

teorierna och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås, där medlemmarnas intressen 

genomsyrar hela organisationen. Det teoretiska bidraget blir således den utveckling vi 

förväntas kunna göra av de befintliga teorier som ligger till grund för denna studie. 

Avgränsningar 
Studien är tydligt avgränsad till konsumentsidan av den kooperativa sektorn, och i synnerhet 

begränsad till fallorganisationen Kooperativa Förbundet (KF). Som tidigare nämnts förtydligas 

att under studiens författande är begreppet medlem huvudsakligen synonymt med de 

medlemsföreningar som KF består av. De två inledande teorierna vi har valt till vårt förfogande, 

agentteorin samt förvaltarteorin, är båda kopplade till konceptet målkongruens vilket 

ytterligare avgränsar studien till agentproblematiken inom fältet för ekonomistyrning. 
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Metod 

I detta kapitel motiverar vi valet av metod och systematiska tillvägagångssätt, vilka studien 

grundas på. Vi beskriver vilket vetenskapligt förhållningssätt som använts och hur intervjuerna 

har strukturerats. Därutöver argumenterar vi för studiens trovärdighet, samt diskuterar de etiska 

aspekterna.  

Vetenskaplig filosofi – Interpretativism 
När en forskningsstudie genomförs finns det diverse möjliga ståndpunkter att utgå ifrån vid 

tolkningen av den vetenskapliga metoden och dess resultat. Vetenskapsfilosofin syftar till 

forskarens syn på kunskap och hur den uppstår.  Två exempel på vetenskapliga förhållningssätt, 

som även är varandras motsatser, är positivism och interpretativism, även kallad hermeneutik 

(Bryman & Bell 2005).  

Den, i stora drag, avgörande skillnaden mellan de två vetenskapliga förhållningssätten är att 

positivismen fokuserar på att förklara det mänskliga beteendet genom generella lagar och 

regler (Sauders, Lewis & Thornhill 2003), medan interpretativismen istället vill skapa en 

förståelse av det mänskliga beteendet. Interpretativismen har ett tolkande perspektiv som 

används för att studera sociala företeelser genom förståelse och tolkning av kunskap. Detta är 

ett förhållningssätt som vi anser hade varit lämpligt att använda i denna studie då vi velat 

studera flera individers perspektiv på det studerade fenomenet (Jacobsen 2002). Då de 

teoretiska problem vi valt att studera förklaras utförligt i tidigare forskning, men saknar en 

förståelse för hur de bör hanteras i en kooperativ kontext, är det just denna förståelse vi vill 

belysa genom vår studie. Till skillnad från positivismen ser interpretativismen på 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga studieobjekt som två olika fenomen, och kan 

därför inte studeras utefter samma förutsättningar eftersom det samhällsvetenskapliga 

studieobjektet kan uppfattas på olika sätt. En viktig faktor för forskare med detta perspektiv är 

att de fokuserar på att försöka fånga den subjektiva innebörden med studieobjektets handling 

(Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2005). Detta har även varit målet i vårt fall genom att intervjua 

personer med olika befattningar inom fallorganisationen, för att inte utelämna något 

perspektiv. På detta sätt har vi kunnat samla in personliga åsikter kring det ämne vi valt att 

fördjupa oss i. Människors sociala handlingar är alltför komplexa för att enbart studeras genom 

naturvetenskapliga metoder, som inom den positivistiska filosofin, vilket är ytterligare ett 

argument till varför vi beslutat oss för just den vetenskapliga filosofi vi valt (Bryman & Bell 

2005). Då vår studie krävt att vi tolkar och förstår de handlingar som genomförs av personerna 
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inom den studerade organisationen, har den interpretativistiska filosofin hjälpt till att skapa 

oss en bild av forskningspersonernas sociala struktur ur ett subjektivt perspektiv (Bryman & 

Bell 2005). Genom våra intervjuer har vi kunnat tolka såväl ämnet som intervjupersonernas 

uppfattning kring ämnet, för att skapa oss en djupare förståelse kring de problem vi velat 

undersöka. 

Vetenskaplig metod – Kvalitativ 
Det finns två huvudsakliga metoder att använda vid genomförandet av företagsekonomisk 

forskning, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell 2005).  

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden menar 

Bryman och Bell (2005) är en forskningsmetod som används för att få de studerades perspektiv 

kring ämnet. Fokus ligger snarare på ord än siffror, och blir därför mer subjektiv än objektiv 

(Patel & Davidson 2003). Dessutom ger denna metod en djupare förståelse i data än vad en 

kvantitativ metod gör (Bryman & Bell 2005). Motiveringen till detta val är att vårt mål med 

denna studie har varit att skapa en djupare förståelse kring den problematik gällande 

styrningen som kan uppstå i konsumentkooperativ. Genom intervjuer har vår avsikt varit att 

analysera intervjupersonernas perspektiv kring såväl agentproblematik som målkongruens. 

Med en kvalitativ metod anser vi ha kunnat skapa oss den förståelse som krävs för att dra de 

slutsatser studien resulterat i.  

Eftersom svensk kooperativ verksamhet saknar klara teorier om hur styrningen bör 

genomföras, anser vi att en kvalitativ metod är lämpligare än den kvantitativa i denna studie, 

då den kvantitativa metoden ofta syftar till att pröva teorier. Vårt metodval har resulterat i att 

vi kunnat besvara studiens frågeställningar som kräver mer djupgående svar än vad en 

kvantitativ metod kunnat ge. Genom en kvalitativ studie har vi ämnat lyfta fram de teoretiska 

problem i den kooperativa styrningen, som tidigare mestadels studerats i investerarägda 

organisationer. Patel och Davidson (2003) hävdar att den kvantitativa metoden ofta använder 

sig av tillvägagångssätt som exempelvis mätningar och statistiska analyser. Detta är en metod 

vi inte anser lämpa sig för vår studie då fokus i en sådan metod ligger på att mäta företeelser 

och vidare analysera dessa kvantitativt (Bryman & Bell 2005). Då vår studie syftar till att 

noggrant beskriva ett fenomen i en kontext, och utifrån resultatet öka förståelsen om 

fenomenet och på så sätt bidra till den teoretiska referensramen, har den kvalitativa metoden 

klara fördelar i sitt tillvägagångsätt (ibid). 
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Vetenskaplig ansats – Iterativ 
De olika metoderna kan vidare ha en deduktiv, induktiv eller iterativ ansats, vilket speglar 

uppfattningen av förhållandet mellan teori och empiri. Den deduktiva och induktiva ansatsen 

kan ses som varandras motsatser, där den iterativa ansatsen är en blandning av dessa två 

(Bryman & Bell 2005). Ett induktivt synsätt, som den kvalitativa forskningsstrategin oftast 

förknippas med, syftar till framställandet av ny teori snarare än prövning av befintlig teori. 

Generaliserbara slutsatser dras utifrån gjorda observationer, exempelvis en fallstudie. 

Forskaren har således ingen väletablerad teori som undersökningen baseras på, utan målet är 

att kunna formulera en teori utifrån studien (Bryman & Bell 2005).  

Den deduktiva ansatsen förknippas i synnerhet med den kvantitativa metoden, då forskarens 

mål är att med hjälp av vedertagna och redan existerande teorier formulera ett antal hypoteser. 

Hypoteserna testas sedan empiriskt, och forskaren kan således bekräfta eller förkasta sina 

hypoteser (ibid).  

Slutligen kan metoden ha en iterativ ansats, vilket innebär att forskaren går fram och tillbaka 

mellan teori och empiri och på så vis blandar det deduktiva och induktiva synsättet. Vi har valt 

att arbeta med teori och empiri parallellt, vilket skapar ett iterativt synsätt (ibid). Då vi har haft 

en teoretisk grund i vår studie, men som ännu inte applicerats på en kooperativ kontext, lämpar 

sig den iterativa ansatsen i denna studie. Vi har utgått från befintliga teorier gällande 

agentproblematik och målkongruens, för att vidare anpassa dessa teorier till den kooperativa 

organisationsformen. Med hjälp av de data vi samlat in från kvalitativa intervjuer har vår 

ambition varit att generera en utökad kunskap kring den agentproblematik som kan uppstå 

inom konsumentkooperativ, samt ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom 

medlemsägda företag. 

Litteratursökning 
I ett första skede av denna uppsats har vi genomfört en noggrann litteratursökning för att samla 

in den information som varit nödvändig för uppsatsens bakgrund och teoretiska referensram. 

Genom litteratursökningen har vi skapat oss en övergripande förståelse av de teorier vi valt att 

använda oss av, såväl som för den kooperativa organisationsformen. Litteratursökningen gick 

även ut på att skapa förståelse över det valda ämnet och undersöka till vilken utsträckning det 

fanns tidigare forskning kring ämnet. Litteraturinsamlingen startade i januari år 2017 och 

materialet, i form av vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser, har främst hämtats från de 

databaser som Linköpings universitet tillhandahållit, däribland Libris, Scopus och Diva. Vidare 
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har relevanta vetenskapliga artiklar hämtats från Google Scholar. De sökord som använts i 

störst utsträckning är kooperation, kooperativ, förvaltarteori, agentteori och målkongruens. 

Samtliga sökord användes även på engelska för att inte utesluta utländska artiklar. Utöver detta 

har vi även använt oss av relevant kurslitteratur i tryckt form, samt kooperativ facklitteratur.  

Sett till tidigare uppsatser kring ämnet har utbudet varit limiterat, vilken varit ett av 

argumenten till genomförandet av studien. Tidigare forskning har visat sig vara begränsad 

inom den svenska kontexten, vilket gett oss ytterligare argument till denna studie. Till största 

del består litteraturinsamlingen av förstahandskällor, med ett fåtal undantag då 

andrahandskällor använts när förstahandskällan varit svåråtkomlig. 

En del material om den kooperativa organisationsformen, fallorganisationens verksamhet och 

tidigare forskning kring det studerade ämnet har tillhandahållits genom direktkontakt med 

Svensk Kooperation, Kooperativa Förbundet samt professor Johnston Birchall. När vi slutligen 

valt ut den information som varit relevant för vår studie har denna blivit den grundläggande 

utgångspunkten på vilken hela studien baserats. Den grundliga litteratursökningen har bidragit 

till ökad tillförlitlighet i uppsatsens teoriavsnitt. 

Vetenskaplig design – Fallstudie 
Med en fallstudie menar Bryman och Bell (2005) att ett specifikt fall såsom en plats eller 

organisation studeras på djupet, för att grundligt kunna belysa fallet och dess situation. Detta 

är även känt som ett ideografiskt synsätt, vilket innebär att det ligger i forskarens intresse att 

undersöka och klarlägga unika drag för det särskilda fallet. Utifrån det specifika fallet görs 

sedan en teoretisk analys (Bryman & Bell 2005). Det är vanligt att associera fallstudier med 

kvalitativ forskning, men det är inte ett ofrånkomligt krav (ibid). Dock bedömer vi en fallstudie 

vara en lämplig design då vi valt att bedriva kvalitativ forskning. Som redan nämnts har vi valt 

att göra en fallstudie på Kooperativa Förbundet, vilket vi anser gett oss bäst förutsättningar för 

att uppnå studiens syfte och besvara de frågeställningar syftet mynnat ut i. Syftet med 

fallstudien som vetenskaplig design blir således att skapa en helhetsförståelse kring de 

teoretiska problem vi valt att studera. Vi hoppas även att denna studie ska vara empiriskt 

bidragande till de teorier som finns inom ämnet idag, och således bidra med teoretisk 

generaliserbarhet.   

Motiveringen till varför vi valt att genomföra en fallstudie grundar sig i att vi önskar skapa en 

djupare kunskap kring den komplexitet i styrningen som kooperativ ofta präglas av. Vi ser en 

möjlighet i att bidra med ökad förståelse om vilka svårigheter kring agentproblematik och 
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målkongruens som kooperativa organisationer står inför och hur de kan hanteras. Detta 

genomförs genom att göra en detaljerad studie på ett av Sveriges största kooperativ, som 

dessutom upplevt utmaningar likt de ovan nämnda på senare tid. Genom denna fallstudie avser 

vi skapa förståelse kring hur agentproblematik hanteras och målkongruens uppnås inom 

kooperativ verksamhet. 

Datainsamlingsmetod – Kvalitativa intervjuer 
Vid kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2005) att intervjuer är det vanligaste 

tillvägagångssättet för datainsamling, och det är även den metod vi valt för insamling av data. 

En fördel med kvalitativa intervjuer är dess flexibilitet, dels i sin uppbyggnad men också den 

frihet som ges till forskaren att planera sin tid. Uppbyggnaden av den kvalitativa intervjun kan 

göras på ett flertal olika sätt, men forskare menar dock att de viktigaste tillvägagångssätten är 

ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005).   

I denna studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer eftersom vi har haft 

ett relativt tydligt fokus över vad vi velat undersöka, snarare än en vilja att öppet utforska en 

bild av ett område, där en ostrukturerad intervju hade varit ett bättre tillvägagångsätt (Bryman 

& Bell 2005). Ett ostrukturerat intervjuval hade lett till att den empiriska data som genererats 

blivit alltför komplex och svåranalyserad (Jacobsen 2002). Vår studie kan onekligen ses som en 

allmän vilja att belysa kooperationen i sig, men vi anser ändå att studien har ett tydligt fokus på 

att undersöka hur just agentproblematik och målkongruens utspelar sig i en kooperativ 

kontext, snarare än den kooperativa verksamheten i allmänhet. För att intervjupersonen 

dessutom skulle få så stor frihet som möjligt till att formulera egna svar och inte påverkas av 

andra respondenter, har vi valt bort gruppintervjuer och fokusgrupper till fördelen att 

intervjua en person i taget (Bryman & Bell 2005; Jacobsen 2002).  I den semi-strukturerade 

intervjun har forskaren en intervjuguide som visar på vilka teman som ska behandlas, vilket 

innebär ett färdigt frågeprogram (Bryman & Bell 2005).  

Genom att använda oss av en intervjuguide har vi kunnat få fram den information vi behövt för 

att besvara våra forskningsfrågor, utan att förlora flexibiliteten i våra intervjuer (ibid). I 

intervjuguiden har vi formulerat ett inledande avsnitt samt tre huvudteman; delegering av 

ansvar, samverkan och konflikter samt kooperation och storlek. Utifrån dessa teman 

formulerades relevanta frågor som bjöd in till öppna svar för att ge intervjupersonen 

möjligheten att svara fritt. I det inledande stycket ställdes frågor gällande fallorganisationens 

verksamhet, mål och utmaningar för att skapa oss en övergripande bild över kooperativets 
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komplexitet. Våra utformade huvudteman har baserats på den teoretiska referensram som 

presenteras i nästkommande kapitel. Delegering av ansvar berör frågor gällande både agent- 

och förvaltarteorin medan huvudfokus i samverkan och konflikter bygger på teorin om 

målkongruens. Avslutningsvis, i kooperation och storlek, ställde vi generella frågor gällande den 

kooperativa organisationsformen och vilken betydelse kooperativets storlek har, sett till de 

utmaningar som diskuterats i huvudtema 1 och 2. Denna struktur skapades för att i ett senare 

skede underlätta för sammanställningen av empirin. 

Tematiseringen i intervjuguiden underlättade för bearbetningen av empiri såväl som för 

analysavsnittet. Trots att personen som intervjuas fortfarande får stor frihet i sitt sätt att svara, 

har denna uppbyggnad en mer strukturerad karaktär där frågorna ofta ställs i den ordningen 

som de framgår i intervjuguiden (Bryman & Bell 2005). Det är viktigt att frågorna formuleras 

på ett sådant sätt att de inte förhindrar nya idéer och synsätt att framföras under 

datainsamlingens gång, och fortfarande tillåter viss flexibilitet under fältarbetet (ibid). Samtliga 

intervjupersoner upplevde såväl frihet som trygghet under intervjuerna, som utfördes på KF:s 

huvudkontor i Solna.  

Sett till strukturerade intervjuer används de snarare i kvantitativ forskning. Den största 

skillnaden mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer är strukturen, där den i de 

kvalitativa intervjuerna är anpassningsbar till situationen (Bryman & Bell 2005), något som vi 

ansåg vara viktigt då vissa frågor lämpade sig mer eller mindre väl beroende på vem som 

intervjuades. Anledningen till valet att inte använda oss av strukturerade intervjuer var för att 

denna struktur inte lämpar sig i en kvalitativ studie, då vi eftersträvat djupare och mer 

detaljerade svar från de personer vi valt att intervjua. Bryman och Bell (2005) anser att den 

semi-strukturerade intervjumetoden lämnar en möjlighet att under intervjuns gång avvika från 

intervjuguiden, något vi tagit vara på under våra intervjuer. På det sättet har vi kunnat fokusera 

på det intervjupersonen funnit vara väsentligt och dessutom fått mer detaljerade svar än vid en 

strukturerad intervju, där målet är att få så enkla och lättkodade svar som möjligt. 

Urval 
När urval av fallföretag görs är det viktigt att avväga huruvida fallet är relevant för studiens 

syfte, och att det valda fallföretaget är det som anses kunna bidra med mest kunskap kring 

ämnet (Bryman & Bell 2005). I den här studien har ett målinriktat urval använts i beslutet av 

fallföretag, då det varit viktigt för studiens syfte att fallföretaget lämpar sig sett till såväl 

organisationsform som storlek. Då vi önskat undersöka hur de teoretiska problemen vi valt att 
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fokusera på utmärker sig och hanteras i stora kooperativa organisationer, var det därför viktigt 

att det valda fallföretaget var tillräckligt stort, sett till antal medlemmar. Baserat på de 

ovannämnda kraven anser vi valet av Kooperativa Förbundet, som är Sveriges största 

konsumentkooperativ, passat sig väldigt väl för denna studie. Att organisationen dessutom stått 

inför stora utmaningar inom sin styrning gör att det ligger i tiden att genomföra en studie över 

företagets styrning, då det även är ett aktuellt ämne för organisationen själv. KF har visat ett 

stort intresse för studien, och ser fram emot att få ta del av det slutgiltiga resultatet.  

Vid vårt urval av intervjupersoner har vi till en början gjort ett strategiskt urval, vilket vid val 

av intervjupersoner innebar att forskaren strategiskt gjort ett urval av personer för intervjuer, 

som antas besitta stor del av den data som är relevant att samla in för studiens syfte (Bryman 

& Bell 2005). Vårt urval har även grundats utifrån de områden vi valt att studera, det vill säga 

agentproblematik och målkongruens. Därmed har vi valt ut respondenter som antas besitta den 

information och kunskap vi varit intresserade att ta del av, och som vi ansåg vara mest lämpade 

för att besvara frågor kring dessa teoretiska områden (Jacobsen 2002). 

Vi vände oss initialt till individer som sitter i styrelsen eller företagsledningen samt personer 

vi ansåg ha relevanta roller inom den studerade organisationen. Utöver det strategiska urvalet 

använde vi oss därefter av ett snöbollsurval, även kallat kedjeurval, vilket innebär att forskaren 

rekommenderas lämpliga personer att intervjua (Bryman & Bell 2005). För att försäkra oss om 

att samla in de data som behövdes för att besvara våra frågeställningar, bad vi personer inom 

organisationens ledning rekommendera lämpliga personer att intervjua, utöver de vi redan 

valt. Detta resulterade i att vi kunnat intervjua medlemsrepresentanter från föreningarna, för 

att inte utesluta medlemmarnas perspektiv på de teoretiska problem som behandlats. Därmed 

försäkrade vi oss om att intervjua personer med olika roller inom organisationen, för att på så 

sätt skapa ett representativt urval och samla in så många olika perspektiv som möjligt. Detta 

bidrog vidare till att kunna dra generaliserbara slutsatser utifrån den empiri vi samlat in, då vi 

fått en bredd i de insamlade data som intervjuerna resulterat i (för fullständig lista över 

intervjuade personer, se intervjuförteckning). 

Vid vårt urval har vi varit tvungna att ta studiens tidsbegränsning i beaktning, vilket resulterat 

i ett totalt antal av elva intervjuer, varav två av dessa var något kortare intervjuer med personer 

från medlemsföreningar av olika storlek ute i landet. Då studien ämnar till att generera en 

djupare förståelse kring det studerade ämnet, har storleken på urvalet haft mindre betydelse 

än vid en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2005). Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn 
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till mättnaden av insamlade data. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att inom den 

kvalitativa metoden kan mättnad anses vara uppnådd när forskaren upplever repetitiva svar i 

intervjuerna, och att ytterligare intervjuer inte tillför någon ny kunskap kring ämnet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Eftersom det på förhand är svårt att avgöra när mättnaden kommer 

att uppnås, hade vi möjlighet att utöka antalet intervjuer, ifall mättnaden inte var nådd efter de 

elva intervjuer vi planerat att genomföra. Efter intervjuerna bedömde vi dock att mättnaden 

var uppnådd, då respondenternas svar inte skilde sig avsevärt från varandra. Vi ansåg därför 

att ytterligare datainsamling inte skulle ge oss mer kunskap kring ämnet. 

Analysmetod 
I empiriavsnittet har insamlingen av empiriska data bearbetats och strukturerats utefter fyra 

avsnitt, varav ett inledande stycke följt utav våra tre huvudteman. Våra tre huvudteman, 

delegering av ansvar, samverkan och konflikter, samt kooperation och storlek, tillsammans med 

det inledande avsnittet har haft som syfte att underlätta bearbetningen av de empiriska data vi 

samlat in. Systematisering och kategorisering av det insamlade materialet är en nödvändighet 

för att kunna förmedla det som observerats (Jacobsen 2002). Då Bryman och Bell (2005) menar 

att det empiriska materialet i en kvalitativ undersökning ofta kan upplevas som omfattande och 

svåröverskådligt, var det viktigt att skapa en struktur som gjorde empirin mer lätthanterlig. Det 

första steget blev inspelning av intervjuerna för att sedan kunna transkriberas. Genom 

tematisering av frågorna, har vi i det empiriska kapitlet av denna studie kunnat producera en 

sammanfattande helhetsbild av respondenternas olika syn och åsikter gällande frågorna. 

Denna strategi har möjliggjort en koncentrerad sammanställning av de empiriska data. Enligt 

Jacobsen (2002) är det nödvändigt att göra en del datareducering av det transkriberade 

materialet för att minska komplexiteten, något som gjorts i denna studie. De svar som ansetts 

vara irrelevanta för studiens syfte har således inte behandlats i sammanställningen av det 

empiriska bidraget. På så sätt har vi kunnat skapa tydligt fokus i empirikapitlet, vilket byggt 

upp en grund för att senare underlätta besvarandet av våra forskningsfrågor. Motiveringen till 

varför vi arbetat på detta sätt är för att en kvalitativ dataanalys innebär, i de flesta fall, en stor 

kvantitet av ostrukturerade data. Det är därför viktigt att ha en strategi som skapar ett tydligt 

sätt att kunna analysera detta material på ett strukturerat tillvägagångssätt (Bryman & Bell 

2005).  

Analysavsnittet är strukturerat efter de teorier studien behandlat, istället för att strukturera 

det utefter våra olika huvudteman på samma sätt som i empirin. Dessa teorier är agentteorin, 

förvaltarteorin och målkongruens samt den tidigare forskningen inom kooperativ verksamhet. 
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Anledningen till utformningen är att vi anser oss, genom detta tillvägagångssätt, ha kunnat 

analysera empirin på ett mer organiserat sätt vilket varit nödvändigt för att kunna besvara 

frågeställningarna som framgår i syftesavsnittet. I analysen har vi enligt den iterativa strategin 

(Bryman & Bell 2005) använt oss av ett repetitivt samspel mellan empirin och teorin, för att 

således uppnå syftet med uppsatsen; att tillföra ett såväl empiriskt som teoretiskt bidrag till 

den teoretiska referensramen och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom 

kooperativa företag. Då den teoretiska referensramen legat till grund för såväl syftet som 

frågeställningarna i denna studie, har det varit viktigt att jämföra den insamlade empirin med 

teorin. 

Studiens trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen finns det tre viktiga begrepp att ta hänsyn till vid 

bedömningen av studiens trovärdighet, nämligen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, vilket syftar till huruvida undersökningens resultat blir 

detsamma ifall undersökningen genomfördes upprepade gånger (Bryman & Bell 2005). 

Validiteten handlar om orsaksförhållandet mellan studiens syfte och resultat, alltså huruvida 

undersökningen faktiskt mäter det som ska mätas. Graden av generaliserbarhet avgör om det 

går att generalisera undersökningens resultat i ett större sammanhang än den specifika 

undersökningskontexten (ibid).  

Reliabilitet 
För att uppnå god reliabilitet krävs det att undersökningen ger samma resultat ifall 

undersökningen upprepas (Bryman & Bell 2005). I en kvalitativ undersökning kan det vara 

svårt att uppnå en sådan reliabilitet, då fenomenet som undersöks ofta är både komplext och 

subjektivt. Enligt Bryman och Bell (2005) lägger dock många kvalitativa forskare ingen större 

vikt vid uppfyllandet av reliabilitet. För att utöka chanserna att uppnå reliabilitet kan den 

upprepade undersökningen använda sig av intervjuobjekt med likartade befattningar, inom 

exempelvis styrelse och ledning, som de som använts vid den tidigare undersökningen. Detta 

är dock ingen garanti på att reliabiliteten uppfylls, i och med att samtliga respondenter svarat 

utefter ett personligt perspektiv. Vi är medvetna om att risken finns att intervjuobjekten gett 

subjektiva eller partiska svar på de frågor vi ställt, vilket vi tagit i beaktande i såväl den 

empiriska sammanställningen som i vår analys. I just denna fallstudie är sannolikheten att 

uppnå samma resultat vid en senare likvärdig undersökning liten, då fallorganisationen för 

tillfället genomgår stora förändringsprocesser gällande hur organisationen ska styras, vilket 

indikerar att styrningen i företaget med största sannolikhet kommer att se annorlunda ut i 
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framtiden. Däremot har de intervjuade respondenterna i denna studie svarat på hur 

organisationen sett ut förr, i dagsläget och utsikterna inför framtiden. Att en ny undersökning 

skulle resultera i samma svar gällande hur organisationen agerat historiskt sett är därmed 

troligt, vilket skapar en viss grad av reliabilitet. För att öka reliabiliteten ytterligare har vi varit 

noggranna med att beskriva vårt tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, samt bifogat den intervjuguide som använts, för att underlätta läsarens 

förståelse för hur vi kommit fram till de slutsatser undersökningen resulterat i och möjliggöra 

en likvärdig upprepning av studien.  

Validitet 
Validiteten, även känd som intern validitet, syftar till att det finns kausalitet mellan den 

insamlade empiriska data och den teoretiska referensramen som uppsatsen bearbetat (Bryman 

& Bell 2005). För att uppnå en hög validitet utformade vi vår intervjuguide utifrån de teorier 

som varit relevanta för studien, samt utifrån de frågeställningar som formulerats, vilket 

skapade ett förhållande mellan den kunskap vi fått från det empiriska bidraget och den 

teoretiska referensramen. Detta har stärkt validiteten då det bidragit till att vi kunnat försäkra 

oss om att studien faktiskt mäter det den ämnar mäta. I och med att vi både spelat in och 

transkriberat intervjuerna har vi kunnat stärka validiteten ytterligare och säkerställa att det 

insamlande materialet är korrekt och kopplingen till teorierna stark. Intervjuerna höjer 

validiteten då vi genom ett strategiskt urval av respondenter kunnat välja de personer som 

sitter på rätt kunskap för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt Jacobsen (2002) 

är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till huruvida personerna som valts ut för 

intervjuer har förmågan att ge den rätta informationen. Tilltron till källorna ökar ju närmare de 

står det studerade fenomenet. Genom att använda oss av data från förstahandskällor, det vill 

säga personer som själva varit med om det beskrivna fenomenet, har vi kunnat försäkra oss om 

att vi har samlat in korrekt information kring ämnet (Jacobsen 2002). För att stärka validiteten 

ytterligare ansåg vi det vara väsentligt att intervjua personer som jobbat inom organisationen 

under olika lång tid. Personerna som intervjuats har följaktligen jobbat inom KF i allt från ett 

par månader till över 20 år.  

Generaliserbarhet 
Enligt Bryman och Bell (2005) ifrågasätts ofta fallstudieforskningens generaliserbarhet, då det 

kan verka orimligt att ett enda fall skulle kunna vara representativt för att dra några generella 

slutsatser i ett större sammanhang. Däremot går det att göra en teoretisk generalisering, vilket 

forskare hävdar är möjligt att uppnå från en fallstudie (Jacobsen 2002).  Vi anser att vi har 
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kunnat åstadkomma teoretisk generalisering genom att skapa oss en djupare förståelse kring 

den generella problematik vi valt att studera ur ett kooperativt perspektiv (Jacobsen 2002). En 

av de forskare som hävdar att generalisering faktiskt är möjlig att göra från en fallstudie är Bent 

Flyvbjerg (2006). Han anser att den formella synen på generalisering är överskattad och att 

vikten av de enskilda fallen är underskattad, eftersom de kan bidra med kunskap till en specifik 

kontext. Med detta menar han att för att skapa en överskådlig generalisering kring ett ämne 

krävs det lämpliga fall som kan bidra till detta, vilket just denna fallstudie gör. Vår fallstudie 

kan bidra med djupare information om orsakerna till det givna problemet, jämfört med en 

bredare studie som snarare beskriver symptomen av problemet och hur ofta det uppstår 

(Flyvbjerg 2006). Det är därför bättre att välja ett fåtal fall baserade på deras validitet (ibid). 

Vidare kan en fallstudie således bidra till processen av generalisering, vilket har varit målet 

med denna studie. Genom denna fallstudie har vi kunnat öka förståelsen kring det studerade 

ämnet och har sålunda uppnått en teoretisk generaliserbarhet (Bryman & Bell 2005). Studien 

har även bidragit till en ökad kunskap kring de teoretiska problemen i en svensk kooperativ 

kontext, vilket tidigare saknats. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metodens styrka är 

dess bidrag till att utveckla generella teorier, något vi anser oss ha kunnat göra. Genom vår 

fallstudie kan vi generalisera på en teoretisk nivå (Jacobsen 2002). 

Etiska aspekter 
När en kvalitativ studie genomförs är det viktigt att respektera de forskningsetiska principerna. 

Dessa principer behandlar hur datainsamlingen från personer direkt involverade i forskningen 

ska hanteras, och berör ämnena frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 

& Bell 2005). Som forskare är det en skyldighet att följa de etiska principerna inom vetenskaplig 

forskning. Vi har därför varit väldigt noga med att ge tydlig information till samtliga 

intervjupersoner. Innan inspelning av varje intervju inledde vi med att tydligt förklara vad 

syftet med denna studie varit, hur den är tänkt att genomföras, och varför personen i fråga varit 

med i vårt urval till den kvalitativa datainsamlingen. Detta är i enlighet med Jacobsens (2002) 

informationskrav, som syftar till att informera om den aktuella undersökningens syfte och 

tillvägagångssätt. Det var även viktigt att personerna verkligen förstod informationen 

(Jacobsen 2002). För att uppfylla samtyckeskravet (Bryman & Bell 2005) frågade vi 

respondenterna om det var acceptabelt att spela in intervjuerna. Vi klargjorde att deltagandet 

var helt frivilligt och att respondenterna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som 

helst. Dessutom gjorde vi tydligt att utlåtanden kunde tas tillbaka eller läggas till i efterhand. 

Vidare förklarade vi hur insamlade data från intervjuerna skulle behandlas och vem som 
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kommer att ha tillgång till materialet. Den avslutande frågan i varje intervju var att fråga om 

respondenten önskade vara anonym i undersökningen. Detta gjordes för att uppfylla det sista 

kravet om konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell 2005). Samtliga respondenter 

godkände inspelning av intervjun och ingen hade några önskemål om att vara anonym i studien. 

Detta förenklade vårt arbete då vi kunnat transkribera samtliga intervjuer och inte behövt 

tänka på att anonymisera personerna. Med detta sagt har vi endast namngett Vd vid namn, då 

hans personliga åsikter varit relevanta för att förstå hans relation till styrelsen.  
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Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi stegvis för de teorier som sedermera kommer att tillämpas i vår analys. 

Den teoretiska referensramen inleds med beskrivningar av agentteorin, förvaltarteorin och vad 

som skiljer dem åt, följt av konceptet målkongruens. Vidare, då det råder stor skillnad över hur de 

utmaningar som teorierna medför hanteras mellan investerar- respektive medlemsägda 

organisationer, framställs även tidigare forskning inom fältet för ovanstående teorier och hur de 

förekommit i ett kooperativt avseende. Professor Chris Cornforth presenterar problematiska 

situationer som uppstår inom kooperativ, där styrelsen tydligt måste välja riktning och bestämma 

vilken mantel de ska axla i sitt arbete i syfte att minimera agentproblematik. Medan Cornforth 

beskriver varför situationerna uppstår presenterar professor Johnston Birchall ett ramverk där 

han redogör för de delar som måste ges utrymme i kooperativ företagsstyrning med målet att 

uppnå hög målkongruens. I analysavsnittet kommer agent- och förvaltarteorin samt 

målkongruens vidare studeras och jämföras mot det empiriska bidraget som våra intervjuer 

genererat. 

Agentteorin 
Barry Mitnick och Stephen Ross (1973) sägs vara upphovsmännen till agentteorin, eller Agency 

Theory som är dess engelska benämning. Teorin går ut på att förklara distinktionen mellan 

Principals (uppdragsgivare) och Agents (uppdragstagare/agenter), med andra ord skillnaden 

mellan ägarskap och ledarskap i ett företagssammanhang. Uppdragsgivarna kan exempelvis 

vara aktieägare eller investerare, där företagsledningen utgör agenten med uppdraget att å 

ägarnas vägnar operativt driva företaget (Borgen 2002). Teorin utgår ifrån antagandet att alla 

människor, oavsett roll, är rationella aktörer som eftersträvar att maximera sin individuella 

egennytta (Jensen & Meckling 1976). Agentproblematik uppstår då uppdragsgivarens och 

agentens intressen avviker från varandra. Teorin förutsätter att den rationella aktören, i detta 

fall agenten, präglas av opportunism, det vill säga att företagsledningen främst drivs av 

egenintressen, vilket kännetecknas av list, svek och principlöshet där agenten anskaffar sig 

egna fördelar på bekostnad av aktieägarnas intressen (Donaldson & Davis 1991). Rent 

ordagrant tas beslut som innefattar större möjligheter för agenten än för uppdragsgivarna. 

Enligt agentteorin drivs således företagsledningen av egenintresse istället för att sträva efter 

att uppnå ägarnas vilja och intressen. När Ross (1973) skulle förklara sin bild av agentteorin 

för Mitnick liknade han problemet vid inköpet av en glass, där agenten ska välja en viss typ och 
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smak av glass åt uppdragsgivaren, utan att känna till uppdragsgivarens smak och preferenser 

(Mitnick & Ross 2011). 

De mest citerade författarna inom agentteorin är dock Michael Jensen och William Meckling, 

som år 1976 i sin publikation Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure definierar agentteorin som en relation där en eller flera personer 

(uppdragsgivare) anlitar andra personer (agenter) att för uppdragsgivarnas räkning utföra 

vissa tjänster, vilket innebär att beslutanderätten delegeras från uppdragsgivarna till 

agenterna. Om båda parter är nyttomaximerande, det vill säga innehar en strävan att uppnå 

största möjliga nytta sett till rådande förutsättningar, finns det goda skäl att anta att agenten 

inte alltid kommer att agera i uppdragsgivarnas bästa intresse (Jensen & Meckling 1976). 

Davis med flera (1997) förklarar att företagsägare helst hade styrt sina företag själva, och på 

det sättet åstadkomma maximal nytta enbart för dem själva, men att detta i modernt 

företagande är omöjligt sett till kapitalkraven och uppnåendet av företagets ekonomiska 

skyldigheter (Davis m.fl. 1997). Således behöver det tillsättas en företagsledning, där en så 

kallad agentförlust kommer uppstå, vilket innefattar den extra avkastning som hade tillfallit 

ägarna ifall de hade utövat direkt kontroll över företaget (Jensen & Meckling 1976). 

Agentförlusten kan också förklaras som den nödvändiga kostnaden för att försäkra sig om fokus 

på uppdragsgivarnas nytta kontra de risker som företagsledningens opportunism kan leda till 

(Davis m.fl. 1997). Från den utnämnda företagsledningens perspektiv antar de rollen som 

agenter eftersom de, utöver den moraliska skyldigheten att öka ägarnas värde, även ser 

möjligheter att maximera sin egna nytta. Med återkoppling till opportunism ser 

företagsledningen en större möjlighet att uppnå egennytta genom att bli agenter å ägarnas 

vägnar, än andra möjligheter (Davis m.fl. 1997). Därutöver tillägger författarna att då 

egennyttan för både uppdragsgivare och agenter sammanfaller upphör agentproblemet att 

existera, eftersom båda parterna kan åtnjuta ökningen i deras respektive nytta (ibid).  

Att uppdragsgivarnas och agenternas mål skulle sammanfalla är dock något som sällan 

förekommer, och risken är, enligt Davis med flera (1997), påtaglig att uppdragsgivarna anlitar 

agenter som på förhand är omöjliga att fastställa huruvida de kommer att upphöja sina egna 

intressen över ägarnas. På grund av detta tvingas ägare, via styrelser, införa interna kontroller 

och granskning av företagsledningens arbete för att i största möjliga mån undvika dessa 

agentförluster. Dock måste detta göras med restriktion, då risken finns att de åtgärder som 
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utförs för att bevaka företagsledningen kan leda till ännu större kostnader än agentförlusterna 

(Jensen & Meckling 1976).  

När uppdragsgivarnas intressen skiljer sig från agenternas, beror detta generellt på ett av två 

problem; moral hazard eller adverse selection (Arrow 1985 se Borgen 2004, s. 387). Borgen 

(2004) beskriver moral hazard som dolda ageranden, där agenterna antingen medvetet döljer 

sina arbetsutföranden för uppdragsgivarna, eller att agerandet är för kostsamt att observera 

eller övervaka för uppdragsgivarna. Adverse selection handlar, å andra sidan, om dold 

information där agenten besitter information som är icke-observerbar eller dyr att få tag på för 

uppdragsgivarna. På grund av dessa två problem kan inte uppdragsgivarna fastställa huruvida 

deras intressen faktiskt efterföljs genom de beslut som agenten tar (Borgen 2004). Davis med 

flera (1997) understryker dock att ägarna inte bör eftersträva total kontroll och övervakning, 

då detta begränsar agentens handlingsfrihet och företaget istället blir ägarstyrt (Davis m.fl. 

1997). 

Jensen och Meckling (1976) förklarar att det i synnerhet finns två mekanismer som kan 

reducera, eller till och med få agentförluster att upphöra i en organisation. Dessa mekanismer 

är antingen incitamentsgrundande, och har som mål att belöna företagsledare som lyckas 

maximera ägarnas aktievärde. Belöningarna, som enligt författarna är av finansiell karaktär, 

består oftast i utökat aktieinnehav, ofta till ett reducerat pris, vilket leder till att 

företagsledarnas intressen lägger sig i linje med övriga aktieinnehavare, det vill säga ägarna 

(Jensen & Meckling 1976; Donaldson & Davis 1991). Andra typer av ekonomiska belöningar 

skjuts på framtiden, vilket uppmanar företagsledarna till ett mer långsiktigt arbete och 

motverkar kortsiktigt handlande vilket kan skada företagets värde (ibid). Belöningssystem är 

särskilt önskvärda i organisationer där agenter har ett informationsövertag gentemot 

uppdragsgivarna och övervakning är svår. En alternativ mekanism till belöningssystem, när 

målet är att lägga agentens beteende i linje med uppdragsgivarnas intressen, är 

implementeringen av en tydlig styrningsstruktur. Med hjälp av en handgriplig struktur kan 

styrelser övervaka och kontrollera potentiellt egennyttiga agenter genom att utföra revisioner, 

granskningar och utvärderingar. Agenter är ständigt öppna för opportunistiskt beteende, 

såvida det inte begränsas genom styr- eller kontrollsystem. Beteendet kan dock inte stävjas 

helt, då styrsystemen är ofullkomliga, och hade systemen varit perfekta hade agentens 

handlingsfrihet varit lika med noll och företaget istället styrts av ägarna (Davis m.fl. 1997). En 

underlättande faktor oavsett mekanism är att skapa en längre ömsesidig relation mellan 
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uppdragsgivare och agenter, vilket även kommer leda till bättre förståelse och en tydligare 

arbetsfördelning (ibid).  

Agentteorin har dock kritiserats för att vara en orealistisk modell av mänskligt beteende, och 

att människans beteende, som är mycket mer komplicerat, felaktigt pekas ut som enbart 

motiverat av egennytta (Jensen m.fl. 1976; Doucouliagos 1994 se Davis m.fl. 1997, s. 24). 

Kritiken har lett till vidareutvecklingar av agentproblematiken, där bland annat förvaltarteorin 

presenterar en annan förklaring av det mänskliga beteendet, som snarare präglas av 

kollektivistiska värden än de egennyttiga.  

Förvaltarteorin 
Agentteorin målar upp en tydlig bild som förklarar förhållandet där uppdragsgivarnas och 

uppdragstagarnas intressen inte sammanfaller. Vidare förklarar teorin vilka åtgärder som kan 

införas för att få parternas intressen och mål att närma sig varandra genom övervakning, 

kontroller och incitamentsystem (Davis m.fl. 1997). Modellen som ligger till grund för 

agentteorin utgår från egenintresserade aktörer som på ett rationellt sätt maximerar sin 

egennytta. Modellen är individualistisk, opportunistisk och baserad på idén om en inbyggd 

intressekonflikt mellan uppdragsgivare och -tagare (Donaldson & Davis 1991). Det finns dock 

andra modeller, där uppdragstagarna sporras av ett behov att uppnå framgång med företaget, 

att få bestämma och ta ansvar, och motiveras snarare av en inre tillfredställelse än av yttre 

faktorer, såsom ökad egennytta. Vidare drivs dessa personer av bekräftelse från sina chefer och 

medarbetare, en stark pliktkänsla och en sammanfogning av det individuella egot och 

företagets anseende utåt (ibid). Denna modell framför en alternativ syn på agentproblemet, och 

kallas för förvaltarteorin, eller Stewardship Theory på engelska. 

Förvaltarteorin beskriver företagsledare som personer som i grund och botten vill utföra ett 

gott arbete och förvalta företagets tillgångar på bästa möjliga sätt. Teorin förkastar således 

tanken om uppdragstagare som totalt egennyttiga med krav på extern motivation (Donaldson 

& Davis 1991). Där agentteorin förklarar orsakerna till varför intressen avviker från varandra, 

förklarar förvaltarteorin vad som får intressen att sammanfalla (Davis m.fl. 1997). Förvaltarna, 

som de kallas, motiveras av att agera i uppdragsgivarnas bästa intresse och anser att kollektivt 

beteende leder till större nytta än individuella egennyttiga beteenden (Davis m.fl. 1997). Vidare 

beskrivs förvaltarnas personlighetsdrag som sådana att de, även när deras intressen avviker 

från uppdragsgivarnas, ändå sätter högre värde på samarbete, kooperativt beteende och 

arbetets förpliktelser (ibid). 
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Enligt Davis med flera (1997) har förvaltarteorin sina rötter i psykologin och sociologin, och 

beskriver hur uppdragsgivarnas behov och önskemål förs vidare till organisationen genom 

förvaltarna, som tillfredsställs av vetskapen om att de arbetar för organisationens bästa. Även 

i de fallen där organisationen är löst sammankopplad och heterogen med många aktörer och 

viljor kommer förvaltaren att ta de beslut som, enligt dennes uppfattning, ligger i 

organisationens bästa intresse. Sannolikt kommer även ägarna, när allt kommer omkring, 

önska sig ett välmående, framgångsrikt företag (Davis m.fl. 1997). Givetvis måste även 

förvaltaren, likt agenten, se till sitt eget bästa. Skillnaden ligger dock i tillvägagångssättet, där 

förvaltaren är övertygad om att genom hårt arbete mot organisatoriska, kollektiva mål kommer 

även de personliga målen att uppfyllas, och därmed är förvaltarens tendens till opportunism 

minimerad (ibid). 

Den kontroll och övervakning som nämndes under agentteorin, kan inom förvaltarteorin vara 

kontraproduktiv, enligt Argyris (1964) genom Davis med flera (1997), eftersom förvaltaren då 

inte längre känner sig anförtrodd och tappar i motivation, samt att det skulle underminera det 

pro-organisatoriska beteendet som förvaltaren präglas av (Argyris 1964 se Davis m.fl. 1997, s. 

25). Det pro-organisatoriska beteendet ska, enligt Donaldson och Davis (1991), uppmuntras i 

allra högsta grad och rendera i att förvaltaren får en högt uppsatt position med stor 

handlingsfrihet. Detta skulle kunna tas till sin spets genom att låta förvaltaren axla rollen som 

både Vd och ordförande i styrelsen för företaget, något som skulle vara otänkbart och 

dysfunktionellt enligt agentteorin (Davis m.fl. 1997). Genom att förvaltaren sitter på dubbla 

stolar kommer effektiviteten att öka och generera större avkastning till ägarna, än om Vd och 

styrelseordförande vore olika personer (Donaldson & Davis 1991). 

Frågan de flesta forskare ställer sig, sett till fördelarna med förvaltare, blir därmed varför 

agentförhållanden existerar överhuvudtaget. Svaret ligger i uppdragsgivarnas uppfattning och 

riskbenägenhet. De ägare som är obenägna att ta sig an större risker kommer med största 

sannolikhet att anse att företagsledningen är egennyttig, och kommer därför sträva efter ett 

uppdragsgivar-agent-förhållande där agenten kan hållas under uppsikt via kontroll och 

övervakande åtgärder. Skulle en agent få samma befogenheter och handlingsutrymme som en 

förvaltare, hade det enligt liknelsen använd av Davis med flera (1997), varit som att lämna över 

ett hönshus till en räv (Davis m.fl. 1997). Till skillnad från agentteorin presenterar inte 

förvaltarteorin några specifika utmaningar, eller nackdelar, kring förvaltarstyrda 

organisationer. 
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Utifrån de studier utförda av Davis med flera (1997) visar det sig att det inte finns ett optimalt 

sätt att bedriva företagsstyrning, under antagandet att företagsledare antingen är agenter eller 

förvaltare. I och med den kritik som riktats mot agentteorin, där den anklagas för att skapa en 

alltför simpel och egoistisk tolkning av mänskligt beteende, bidrar förvaltarteorin till en utökad 

förståelse för agentproblematiken. Sammantaget finns det således ett behov för båda teorierna 

när företagsstrukturer ska förklaras (Davis m.fl. 1997). Till skillnad från den traditionella 

förklaringen given av Davis med flera (1997), som beskriver de två teorierna som varandras 

motsatser samt ömsesidigt uteslutande, hävdar Bouillon med flera (2006) att teorierna snarare 

kompletterar varandra. Exempelvis om ett företags ägare uppmärksammar ett egennyttigt 

beteende från ledningen kommer ägarna att införa agentteoretiska incitament- och 

kontrollsystem. På motsvarande sätt kan företagsledningen eftersträva mål i enlighet med 

förvaltarteorin om de istället uppvisar ett altruistiskt beteende präglat av stark tillgivenhet 

gentemot organisationens övergripande mål. I det senare fallet kommer en implementering av 

agentteoretiska styrsystem snarare underminera det, för organisationen, gynnsamma 

förvaltarbeteendet vilket kan leda till en känsla av svekfullhet och kränkning av tilliten och 

förtroendet mellan ägare och företagsledningen (Bouillon m.fl. 2006). 

Teoriernas meningsskiljaktigheter 
Davis med flera (1997) förklarar att antagandena kring agentteorin och förvaltarteorin skiljer 

sig på en rad punkter. Agentteorin, ur ett psykologiskt perspektiv, grundar sig i att människan 

är en ekonomiskt rationell person med ett behov av att växa sig större och mäktigare för att nå 

en högre prestationsnivå. Vidare skiljer de motiverande faktorerna sig åt teorierna emellan, där 

agenter motiveras av yttre faktorer som är konkreta, utbytbara och med ett mätbart 

marknadsvärde, exempelvis aktieandelar. Å andra sidan motiveras förvaltare av inre faktorer 

som är svårare att mäta, såsom tillväxtmöjligheter, måluppfyllelse, tillhörighet och 

självförverkligande (Davis m.fl. 1997). 

Vidare tenderar förvaltare att tydligare identifiera sig själva med företaget, då de definierar sig 

själva som en del av organisationen, och således tar beröm för företagets framgångar, och kritik 

för dess misslyckanden. Å andra sidan tenderar agenter att tillskriva misslyckanden till yttre 

faktorer, vilket kan resultera i att problemen blir värre då företagsledaren undviker att ta 

ansvar och inte fattar beslut för att åtgärda problemet (Davis m.fl. 1997). 

Davis med flera (1997) tar ämnet vidare och presenterar ytterligare karaktärsdrag för agenter 

och förvaltare. Författarna anser att agenter är individualister som sätter personliga mål 
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framför organisatoriska, har ett kortsiktigt tänk och genomför affärer utan att värdesätta den 

affärsmässiga relationen mellan två parter. Förvaltare är, å andra sidan, kollektivister som 

prioriterar organisationens mål framför sina egna, de lägger stor vikt vid grupptillhörighet, 

försöker undvika konflikter och värdesätter långsiktiga, personliga relationer med sina 

affärspartners (Davis m.fl. 1997). 

En markant kategorisering av människor som antingen agenter eller förvaltare är dock svår att 

genomföra i praktiken, eftersom människors beteende är ständigt föränderligt beroende på 

omständigheterna och situationen de befinner sig i. Däremot har vi genom denna studie för 

avsikt att ta reda på vilket håll de anställda och förtroendevalda inom fallorganisationen drar 

åt. Det förefaller sig att de kollektiva, samverkande och tillitsfulla värdena som förvaltarteorin 

presenterar ligger i linje med de kooperativa principerna som framställts, snarare än de 

ekonomiskt rationella, individualistiska och nyttomaximerande dragen som agentteorin 

präglas av. Det finns således skäl till att empiriskt undersöka hur förhållandet faktiskt ser ut 

inom konsumentkooperativ. Grundat på de frågor som intervjuguiden består av ämnar vi ta 

reda på förhållandet mellan ägare och uppdragstagare inom fallorganisationen KF, vilket i det 

långa loppet kan förklara styrningens funktion i kooperativa organisationer, och ge svar på 

vilken typ av agentproblematik som uppstår och hur den hanteras. 

Målkongruens 
Agentproblematiken för oss naturligt in på ämnet om målkongruens. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) bygger konceptet på att företag har övergripande mål, ofta utsedda av 

styrelsen, samtidigt som företagsledningen, och även de anställda, har egna, personliga 

målsättningar (Anthony & Govindarajan 2007). Målkongruens existerar när de anställdas 

handlingar, ledda av självupplevt egenintresse, även överensstämmer med organisationens 

övergripande mål (ibid). Inom ämnet för denna uppsats är det snarare medlemmarnas mål, 

alternativt styrelsen som i sin tur representerar medlemmarna, som ska överensstämma med 

företagsledningens handlingar. Om målkongruensen är låg i ett företag finns risken att 

företaget rör sig i en annan riktning än vad som förväntas av ägarna (Merchant & Van der Stede 

2012). På motsvarande sätt bör en hög målkongruens leda till en effektiv verksamhet. Merchant 

och Van der Stede (2012) understryker vikten av väl implementerade styrsystem för att få bukt 

med bristande målkongruens, och att en väl fungerande kommunikation kring dessa kommer 

leda företaget i önskvärd riktning (Merchant & Van der Stede 2012). Författarna jämför 

investerarägda vinstdrivande företag med icke-primärt-vinstdrivande organisationer, och slår 

fast att vinstdrivande företag strävar efter att maximera aktieägarnas värde, och att dess 
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företagsledare ofta kan få feedback genom att observera företagets börsvärde, eller genom 

jämförelse med andra företag och börsen i allmänhet. För icke-primärt-vinstdrivande 

organisationer, där målen ofta är tvetydiga och flera till antalet, blir det svårare att hitta lika 

tydliga riktlinjer, eftersom det finns många beståndsdelar och inblandade parter, som sällan 

har homogena intressen (Merchant & Van der Stede 2012). 

Bouillon med flera (2006) presenterade en studie där målkongruensens betydelse för 

ekonomistyrningen undersöks från både det agentteoretiska och det förvaltarteoretiska 

perspektivet. Författarna hävdar att tidigare forskning pekat på att införandet av 

incitamentssystem och resultatmätning samt -utvärdering lyckats åstadkomma målkongruens 

mellan uppdragsgivarnas och agenternas intressen. Däremot saknas forskning från den 

kontrasterande, eller kompletterande, teorin om förvaltarskap och dess ”frivilliga” 

målkongruens som uppkommer till följd av kooperativt, pro-organisatoriskt beteende och hur 

detta reflekteras i de ekonomiska resultaten (Bouillon m.fl. 2006). Den målkongruens som 

författarna studerar är uppdelat i två avseenden: det första är målkongruensen mellan 

uppdragsgivare och agenter/förvaltare, vilket undersöker företagsledarnas frivilliga 

godkännande av organisationens strategi. Det andra avseendet berör målkongruensen mellan 

olika agenter/förvaltare inom företaget som kan ha potentiellt motstridiga intressen. När 

företagsledare accepterar företagets strategiska planer och målsättningar kommer både 

målkongruensen och de finansiella resultaten att förbättras. Alternativt, om företagsledarna 

inte godkänner de övergripande målen, kommer uppdragsgivarna införa striktare styrsystem 

som begränsar agenternas handlingar i ett försök att minska förluster som de avvikande 

intressena resulterat i (ibid). 

Som tidigare nämnts hävdar Bouillon med flera (2006) att agentteorin och förvaltarteorin 

snarare kompletterar varandra än är varandras motsatser, då agentteorins principer inte 

oupphörligt främjar ett pro-organisatoriskt förvaltarbeteende. Författarna har byggt vidare på 

den agent-förvaltar-modell (Figur 1, nedan) som först publicerades av Davis med flera (1997), 

som visar hur målkongruens kan uppnås i alternativa former genom styrsystem. I modellen 

integreras agentteorin, som präglas av incitamentsbaserad styrning med förvaltarteorin som 

baseras på tro- och samarbetspräglad styrning (Bouillon m.fl. 2006; Davis m.fl. 1997). 



30 
 

 

Figur 1. Agent-förvaltar-modellen och målkongruens. Källa: Modellen är baserad på Bouillon med flera (2006), som i 

sin tur baserat den på Davis med flera (1997). Författarnas egen översättning. 

I kvadrat 1 är beslutsfattandet centralt, företagsledarna har specifika roller och områden de 

fokuserar på och deras handlingar kontrolleras noggrant genom interna styrsystem. 

Företagsledarna har inte samsyn med organisationens övergripande mål, men svarar väl på de 

incitamentssystem som införts och därmed uppnås målkongruens från ett agentperspektiv. I 

kvadrat 2 visar uppdragsgivarna stor tilltro till företagsledningen, som dock i sin tur agerar 

opportunistiskt. Målkongruens uppnås inte eftersom uppdragsgivarna underskattar värdet av 

incitamentssystem, och företagsledningen får då ingen extra motivation till att sammanfoga 

deras agerande med uppdragsgivarnas mål. Kvadrat 3 beskriver ett förhållande där 

företagsledningen frivilligt accepterar uppdragsgivarnas mål och strategi, men när 

uppdragsgivarna försöker etablera vidare kontroll genom ekonomiska incitament reagerar 

företagsledarna på detta genom att känna sig disrespekterade och undervärderade, och 

därmed sjunker målkongruensen. Till sist, i kvadrat 4, optimeras målkongruensen genom att 
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förstärka företagsledningens kooperativa beteende och agerande. I detta scenario minimeras 

dock behovet av ekonomiska incitament, eftersom uppdragsgivarna och företagsledningen 

arbetar i samverkan. Därmed uppnås målkongruens ur ett förvaltarperspektiv (Bouillon m.fl. 

2006). Utan en acceptans av de uppsatta målen och strategin kan uppnåendet av optimal 

målkongruens genom en enlighet i beteende och agerande vara oåtkomligt, om ens möjligt 

överhuvudtaget. Däremot kan målkongruens som är baserad på både acceptans och 

förstärkande incitamentssystem resultera i ett mindre kostsamt och mer effektivt styrsystem 

(ibid). Studiens resultat visade att när företagsledarna accepterar och godtar uppdragsgivarnas 

uppsatta mål och strategi, är betydelsen av incitamentssystem inte lika stor vid utformningen 

av styrningen. Incitamentssystemen i sig behöver dock inte nödvändigtvis vara av finansiell 

karaktär, då företagsledare kan vara förvaltare och därmed inte motiveras av egenintressen. De 

finansiella incitamentssystemen kan i vissa fall vara extremt kostsamma och ineffektiva, 

samtidigt som de i andra fall är nödvändiga när agenterna inte instämmer med organisationens 

intressen (ibid). 

Teorierna bakom agent-förvaltar-modellen kommer att användas vid kartläggningen över de 

anställda inom fallorganisationen KF. Modellen kommer att bidra med förståelse först i vilken 

utsträckning målkongruens uppnås, följt av vilken typ av kongruens som uppnås, agent- eller 

förvaltarteoretisk, samt hur den hanteras. Bouillon med flera (2006) fastställer dock att en 

verksamhet inte automatiskt blir framgångsrik bara för att både uppdragsgivare och -tagare 

agerar utifrån ett förvaltarperspektiv och således uppnår hög målkongruens. Det vill säga; hög 

målkongruens behöver inte nödvändigtvis direkt leda till en framgångsrik styrning, utan kan 

snarare vara en vital ingrediens. Exempelvis kan uppdragsgivare och -tagare, det vill säga 

styrelse och företagsledning, vara överens om vilken riktning företaget bör gå, något som 

sedermera kan visa sig vara ödesdigert. Å ena sidan ska målkongruens uppnås, å andra sidan 

ska den leda till en framgångsrik verksamhet. 

Agent- och förvaltarteorin i en kooperativ kontext 
Följande avsnitt kommer att i korthet presentera forskningsartiklar där agent- och 

förvaltarteorin förekommer inom kooperativ verksamhet, vilka utmaningar som uppstår och hur 

utmaningarna hanteras. Vidare framställer vi en djupdykning i den forskning som Chris Cornforth 

och Johnston Birchall bedrivit, och som sammantaget kan skapa en beskrivning av 

agentproblematiken inom kooperativ, och förklara hur den på bästa sätt hanteras. 
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Agentteorin och dess utmaningar benämns i flertalet tidigare studier inom den kooperativa 

sektorn. Global Corporate Governance Forum (2007) benämner fyra agentkonflikter som 

uppstår inom kooperativ, varav två direkt avspeglar förhållandet mellan medlemmarna och 

kooperativet. Först ut är konflikten mellan medlemmar (uppdragsgivare) och styrelsen 

(uppdragstagare), där exempelvis styrelsen vidtar åtgärder som leder till att medlemmarna 

inte kan delta vid möten eller att dessa hålls utan medlemmarnas kännedom, med andra ord 

moral hazard som tidigare nämnts. Vidare kan det uppstå konflikter mellan styrelsen, som 

direkt representerar medlemmarna, och företagsledningen. I många fall saknar 

styrelseledamöter nödvändig kompetens och/eller utbildning för att på bästa sätt kunna utföra 

sina uppgifter, något som företagsledningen kan utnyttja till sin fördel. Detta leder till adverse 

selection, det vill säga otillräcklig övervakning och kontroll från styrelsens sida, vilket kan leda 

till missbruk inom företagsledningen (Global Corporate Governance Forum 2007). Även Svein 

Ole Borgen, i sin studie av norska jordbrukskooperativ, hävdar att en agent i många fall förfogar 

över information som är icke-observerbar eller kostsam att få tag i för uppdragsgivarna. Det 

blir följaktligen svårt för uppdragsgivarna att kunna fastställa helt huruvida deras intressen 

efterlevs av företagsledningen (Borgen 2002). 

Vad gäller förvaltarteorin, där styrelsen snarare ska fungera som en partner till 

företagsledningen än en övervakande kontrollant från en högre hierarkisk nivå, kan viss 

problematik uppstå. Det finns helt enkelt ingen garanti för att de medlemmar som väljs in i 

styrelsen besitter den kompetens som krävs för att bedriva effektiv verksamhet, vilket är än 

viktigare inom förvaltarteorin än inom agentteorin, då styrelsen är mer operativt aktiv. Vidare 

kan förvirring uppstå vad gäller rollfördelningen mellan styrelsen och företagsledningen, då de 

arbetar såpass nära varandra (Cornforth 2002; Cornforth 2004). Författaren diskuterar även 

skillnaden mellan kooperativ och investerarägda företag och understryker det faktum att 

kooperativ skapas för att tjäna sina medlemmars intressen och lönsamheten är således en väg 

för att nå målet, snarare än målet i sig (ibid). 

Birchall (2014) hävdar att det från en företagssynpunkt mest effektiva sättet för 

uppdragsgivare att kontrollera sina uppdragstagare är genom att anpassa företagsledningens 

intressen så att de går i samma linje med aktieägarnas, och detta görs genom att göra 

personerna i företagsledningen till aktieägare. På det sättet kommer företagsledningen ha 

samma incitament som aktieägarna till att företaget ska vara framgångsrikt. Det är på den här 

punkten som kooperativa verksamheter har kraftiga nackdelar. Å ena sidan skyddas 

kooperativet mot övertagande genom bristen på aktier, fast å andra sidan kan de inte erbjuda 
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optionsrätter till företagsledare vilket kan minska deras incitament till prestation (Birchall 

2014b). 

I en studie utförd i Sydkorea år 2014 försökte Choi med flera (2014) ta reda på huruvida ett 

konsumentkooperativs styrelse kunde påverka kooperativets effektivitet (Choi m.fl. 2014). 

Författarna förklarar att styrelsens roll är att övervaka och kontrollera företagsledningen, och 

att det ligger stor vikt vid att se till att styrelsen är utformad på rätt sätt för att utföra den 

uppgiften. Samtidigt ska styrelsen ha god kommunikation med kooperativets medlemmar för 

att inkludera dem i beslutsfattandet och föra fram deras synpunkter. Vissa problem kan uppstå 

eftersom ägarskapet och ledarskapet är separerat från varandra, och företagsledningen har då 

möjlighet att ta beslut utan att ta hänsyn till ägarnas risktagande (ibid). Detta leder till de 

agentkostnader som Jensen och Meckling definierade 1976, det vill säga kostnader som främst 

rör övervakningskostnader för uppdragsgivarna gentemot agenterna (Jensen & Meckling 

1976). Vidare beskriver Choi med flera (2014) att den demokratiska principen inom kooperativ 

också kan ställa till med vissa bekymmer, då alla medlemmars röster skall vara lika värda. 

Speciellt när ett kooperativ växer sig större blir det svårare att komma överens om 

gemensamma mål som både medlemmar och företagsledning står bakom (Choi m.fl. 2014). 

Dessa mål kan också vara av olika karaktär, eftersom ett kooperativ präglas av flera 

övergripande mål, där både de sociala och de ekonomiska målen skall framträda (Birchall 

2014b). 

Utmaningarna som rör agentproblematiken inom kooperativ går givetvis att begränsa, och är 

av mindre betydelse om medlemmarna är relativt homogena, om medlemsavgiften är relativt 

liten, om kooperativets verksamhet är nära dess medlemmar vilket i sin tur minskar 

transaktionskostnaderna samt om medlemmarna är involverade, engagerade och förpliktade 

till kooperativets kollektiva grunder (Borgen 2002). 

Nedan framställs den tidigare forskning som legat till grund till stora delar av den här studien. 

Forskningen, som bedrivits av Chris Cornforth samt Johnston Birchall, både förklarar vilken 

styrningsproblematik som föreligger inom kooperativ och vilka organisatoriska beståndsdelar 

som måste samspela för att hantera problematiken på optimalt sätt. Cornforth lägger tonvikt 

vid de utmaningar som rollkonstellationen inom kooperativ för med sig, där styrelsen tvingas 

ta beslut som kan leda till intressekonflikter och agentproblematik gentemot 

företagsledningen. Birchall betonar istället vikten vid att inkorporera samtliga instanser inom 

kooperativet i beslutsfattandet, och på detta sätt uppnå hög målkongruens och 
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genomförandekraft. Kortfattat presenterar Cornforth vad för problematiska utmaningar som 

uppstår, och Birchall hur de hanteras. Sammantaget ger författarna förslag till hur både 

agentproblematik uppstår och kan undvikas, och hur hög målkongruens kan uppnås inom 

kooperativ. 

Hur uppstår agentproblematik i kooperativ? 
Chris Cornforth är en brittisk professor som noggrant studerat kooperativa verksamheter.  Han 

bygger vidare på Marianne W. Lewis arbete om organisatoriska anspänningar (eng. tensions), 

och placerar dessa i en kooperativ kontext. Eftersom kooperativ karaktäriseras av åtskilliga 

mål, både sociala och ekonomiska, präglas därmed styrelsearbetet av utmaningar som har olika 

innebörd beroende på synsätt (Cornforth 2002). Författaren presenterar tre situationer där 

styrelsen möts av paradoxala utmaningar, vilket i högsta grad influerar deras arbete och 

bestämmer dess riktning. Enligt Cornforth behöver styrelsemedlemmarna bestämma vilken 

mantel de ska axla i deras arbete. 

Styrelsens konstellation 
Den första styrelseutmaningen handlar om styrelsens konstellation och huruvida 

styrelsemedlemmarna ska utgöras av representanter för medlemmarna, eller av experter med 

fokus på att driva organisationen framåt. Utmaningen syftar därmed till att förklara vem som 

ska styra kooperativet, representativt utvalda lekmän eller professionella experter (Cornforth 

2002). Kooperativen måste ta hänsyn till den här utmaningen, och ta reda på hur styrelsens 

expertis, erfarenheter och kontaktnät kan utökas utan att försvaga den demokratiska principen. 

Cornforth ställer sig frågande till om det är möjligt att uppmuntra medlemmar med rätt expertis 

att kandidera till val, och om det finns rutiner för att träna och utveckla nya 

styrelsemedlemmar. Vidare undrar Cornforth om det är möjligt att externt tillsätta experter för 

att kompensera för den saknade kompetensen eller kontaktnätet (ibid). Å andra sidan, i 

medlemsorganisationer såsom kooperativ, går det dock att förvänta sig att lekmän besitter 

nödvändig expertis för att utgöra goda styrelseledamöter. Samtidigt går det inte att garantera 

att kompetensen är tillräcklig, vilket kan leda till ett kunskapsgap i styrelserummet (Cornforth 

2004). 

Styrelsens prioritet 
Nästa styrelseutmaning handlar om vilket förhållningssätt styrelseledamöterna ska prioritera, 

ifall de ska lägga kraft på att driva organisationen framåt eller enbart se till att organisationen 

sköts på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Cornforth förklarar att en kombination av 

styrelsemedlemmar, som drar åt olika håll, kan skapa spänningar och skulle även kräva olika 
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attityder och handlingssätt från styrelsen. Den ansvarsfulla rollen prioriterar övervakning, är 

riskobenägen och granskar tidigare resultat samtidigt som den drivande rollen ser enbart 

framåt, har en god förståelse över organisationen och dess omgivning och en större benägenhet 

att ta risker. Kortfattat är den ena rollen reaktiv med fokus på detaljer, medan den andra är 

proaktiv och framåtlutad. Prioriteringen måste kunna hanteras utan att frågor av strategisk 

relevans hamnar i kläm eller att styrelsens förmåga till oberoende granskning äventyras 

(Cornforth 2004). För att skapa ett samförstånd kring prioriteringsfrågan är det av stor 

betydelse att ha kontinuerliga styrelsemöten, en tydlig styrelseagenda och att, tillsammans med 

företagsledningen, avsätta tid för att fokusera på långsiktiga strategiska frågor för kooperativet 

(Cornforth 2002). 

Styrelsens förhållande till företagsledningen 
Till sist nämner Cornforth en utmaning gällande styrelsens förhållande till företagsledningen, 

och huruvida styrelsen ska agera stöttande eller kontrollerande gentemot ledningen. Det 

föreligger en stor risk för konflikter, eftersom det inom kooperativ finns ett behov för styrelsen 

att både kontrollera och inta en övervakande roll över företagsledningen, samtidigt som de ska 

fungera som en partner i beslutsfattandeprocesser där ledningen kan behöva stöd (ibid). Vidare 

saknas det ofta en tydlig gräns mellan styrelsens och företagsledningens roller, och det 

stundtals komplicerade förhållandet dem emellan leder till utrymme för olika tolkningar. 

Styrelseledamöter och personerna i företagsledningen har även olika, och i många fall felaktiga, 

förväntningar på varandra. Därtill anklagas ofta styrelsemedlemmar för att de lägger sig i 

företagsledningens arbete och försöker påverka den operativa verksamheten, eller tvärtom, att 

de inte involverar sig tillräckligt. Utmaningen innefattar att det antingen läggs för mycket 

energi på samarbete vilket leder till grupptänkande där företagsledningens idéer och strategier 

inte utmanas eller granskas ordentligt, eller så läggs fokus på kontroll vilket leder till en 

uppdelning av ansvar mellan styrelse och ledning. Detta kan leda till defensiva attityder och 

misstro där företagsledningen hela tiden måste rättfärdiga sina åsikter inför styrelsen 

(Cornforth 2004). Tydliga ansvars- och rollbeskrivningar måste införas för att ovan nämnda 

problematik inte ska inträffa, samt en kontinuerlig dialog mellan de olika bestämmande 

organen (Cornforth 2002).  

De kooperativa styrelseutmaningar som Cornforth presenterar visualiseras i Figur 2 nedan, där 

det framgår att styrelsen har olika tillvägagångssätt för att angripa utmaningarna. Beroende på 

angreppssätt kan utmaningarna leda till agentproblematik och intressekonflikter mellan 

kooperativets styrelse och företagsledning. 
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Figur 2. Kooperativa styrelseutmaningar. Källa: Modellen är baserad på Cornforths (2002, 2004) beskrivningar. 

Författarnas illustration. 

Hur hanteras agentproblematik i kooperativ? 
Johnston Birchall är, liksom Chris Cornforth, en brittisk professor som under åtskilliga år ägnat 

sig åt forskning på kooperativ. I sin studie av de 60 största kooperativen i världen påvisade han 

att det inte finns något uttalat ramverk över kooperativ styrning. Istället är tendensen att 

kooperativ antar styrningsstrukturer som är lånade från andra verksamheter, och som de 

senare anpassat över tid, allteftersom förutsättningarna förändrats (Birchall 2014b). Birchall 

undersökte i sin studie huruvida det existerade likheter och skillnader mellan dessa 

kooperativs styrsystem, och insåg tidigt att det existerade likheter men att benämningarna för 

dessa, och till viss del även dess roller, skilde sig länder emellan. Kooperativen visade sig också 

lägga olika stor vikt vid de olika organen och dess uppgifter, och det är utifrån detta som Birchall 

skapade ett ramverk, och tårtmetaforen skapades (ibid). 

Organisationens beståndsdelar 
Birchall (2014b) föreställer sig en så kallad ”Swiss roll”, något som på svenska påminner om en 

chokladtäckt rulltårta. Denna ska, enligt Birchall, skäras i fyra bitar; den första biten kallar han 

för ”member voice”, medlemmarnas röst, som betonar vikten vid att det finns engagerade 

medlemmar som gör sina röster hörda. Den andra tårtbiten kallas ”representation”, som 

avspeglar kanaliseringen av de delaktiga medlemmarnas behov till specifika representanter, 

framröstade av medlemmarna. Nästa tårtbit är ”expertise”, som understryker vikten av att ha 

oberoende experter inom kooperativets styrning, för att på detta sätt säkerställa kompetens 

och undvika onödiga risker. Till sist har vi ”management”, företagsledningen, vars uppgift är att 

få ihop alla dessa delar och driva den operativa verksamheten framåt (Birchall 2014b). De delar 

som Birchall nämner känns igen från de utmaningar som Chris Cornforth (2002, 2004) 

presenterar ovan, där tydligt fokus ligger på representation, expertis och goda relationer med 

företagsledningen. Sammanfattat beskriver Birchall (2016a) att det är av stor vikt att lyssna på 
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medlemmarna, hitta ett optimalt sätt att representera dem och tillsätta den externa expertis 

som behövs för verksamheten (Birchall 2016a), vilket illustreras i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Birchalls ”Swiss roll” (Birchall 2014b). Författarnas illustration. 

Birchall fortsätter liknelsen med att förklara att rulltårtan delas på varierande sätt i olika 

kooperativ, och problematiken ligger i att tårtan delas upp på ett ojämnt sätt. Tyvärr brukar det 

vara medlemsrösten som får den minsta biten (Birchall 2014b). Endast när alla delar är 

närvarande kan ett kooperativ styras optimalt. Utan medlemsdeltagande blir styrelsen 

oligarkisk (präglad av fåmannavälde), utan representation blir den ansvarslös och utan 

expertis blir den inkompetent (Birchall 2016a). 

Medlemsröst 
För styrningen i större kooperativ är medlemmarnas viktigaste bidrag att de röstar fram ett 

representativt organ som ska styra å deras vägnar. Detta görs på varierande sätt i olika 

kooperativ. Antingen väljs representanterna in genom öppna val där varje medlem har en röst 

eller så väljs de in via ombud som medlemmarna tagit fram. Ett ytterligare alternativ är att 

medlemmarna röstar fram ett mindre organ, likt en valberedning, som i sin tur antingen utser 

en styrelse eller råder medlemmarna vilka de bör rösta in (Birchall 2016b). Kooperativ kan 

med innovativa lösningar hålla sina medlemmar uppdaterade genom informella möten, 

nyhetsbrev och andra forum där medlemmarna uppmuntras att utbyta åsikter och information, 

som slutligen leder till att de röstar på sina representanter (Birchall 2016a). 

När kooperativ växer sig större blir det allt viktigare för styrelsen och företagsledningen att 

visa engagemang gentemot sina medlemmar för att bibehålla deras intresse. Jämfört med 

producentkooperativ, där medlemmarna livnär och försörjer sig på kooperativets verksamhet, 

är det mycket svårare att åstadkomma högt medlemsdeltagande i konsumentkooperativ. 

Anledningen till detta är dels tendensen att vissa medlemmar ”åker snålskjuts” på andra, det 

vill säga att medlemmar förlitar sig på deltagandet från andra medlemmar, och dels bristen på 

incitament till ökat deltagande. Större kooperativ borde åtminstone försöka involvera en 

intresserad minoritet som då får företräda medlemsrösten (ibid). Utan medlemsrösten 

tenderar styrelser att bli självvalda, där de engagerar sig i cirkulära rutiner och komplicerat 
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regelstyrt beteende som över tid enbart kan leda till oligarki, det vill säga ett fåmannavälde 

inom styrelsen (Birchall 2014b). 

Representation 
Alla kooperativ måste finna ett sätt att representera sina medlemmar i kooperativets styrning, 

annars finns risken att organisationen tappar fokus från medlemmarnas behov och 

förväntningar. Vanligtvis, i syfte att säkerställa korrekt representation, är medlemmarna 

indelade i valkretsar per geografiskt område eller intressegrupp (Birchall 2014a). Birchall 

(2016b) hävdar att ju större kooperativet blir, desto större sannolikhet är det att 

organisationen deformeras, antingen till en renodlad affärsrörelse som drivs i 

företagsledningens riktkurs, eller till en icke-vinstdrivande organisation där styrelsen snarare 

agerar administratörer än representanter åt dess medlemmar (Birchall 2016b). Av dessa 

orsaker understryks betydelsen av engagerade medlemmar. 

Birchall (2016b) förklarar vidare att kooperativ är enklare att styra så länge medlemmarnas 

intressen är likartade, men att ju större kooperativet blir, desto större sannolikhet är det att 

medlemmarnas intressen avviker från varandra. Detta är speciellt vanligt i 

konsumentkooperativ, där verksamheten inte är central för medlemmarnas liv, och deras 

intressen inte har någon gemensam linje. Liknande problem uppstår när ett kooperativ har 

flera olika sorters medlemmar, exempelvis föreningar respektive direktanslutna medlemmar, 

där intressekonflikter riskerar att inträffa. Kooperativen måste finna ett sätt att göra det möjligt 

för flera olika intressen att representeras samtidigt, utan att orsaka disharmonier (Birchall 

2016b).  

Expertis 
Den tredje delen av tårtan är expertis, som uppnås genom att ha en blandad styrelse av både 

medlemsvalda representanter och tillsatta oberoende experter (Birchall 2014b). Ungefär 

hälften av de 60 kooperativ som Birchall (2014b) genomförde sin studie på hade tillsatt 

experter till sina styrelser. De flesta av dessa kooperativ försöker åstadkomma en balans mellan 

representanter och experter genom att låta valberedningar granska utnämningarna av nya 

styrelseledamöter, vilket dock kan påverka den demokratiska principen, då medlemsrösten 

negligeras av valberedningen. Därför rekommenderar Birchall (2016b) att kooperativ, efter att 

representanterna utsetts genom öppna val, tillsätter oberoende experter separat för att 

säkerställa kompetenskravet (ibid). Risken finns dock att oberoende experter kräver högre 

arvoden, vilket kan leda till avundsjuka och missnöjdhet hos övriga ledamöter (Birchall 2016b).  
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Dilemman uppstår när kooperativa styrelser tror att de redan besitter tillräcklig kompetens 

utan att ta in oberoende styrelseledamöter. Dessvärre inser de först att de saknar kompetens 

när en svaghet avslöjas, och då är det ofta försent och skadan redan skedd. En tydlig distinktion 

görs även här mellan konsument- och producentkooperativ, där styrelsemedlemmar i ett 

producentkooperativ ofta själva är verksamma i branschen och innehar betydande 

affärskompetens. Konsumentkooperativ, å andra sidan, har ofta enskilda 

medlemsrepresentanter som styrelseledamöter, som är tänkta att möta kraven från en 

föränderlig och sofistikerad marknad som de nödvändigtvis inte har full kännedom kring 

(Birchall 2016b). Cornforth (2004) föreslår ett alternativ till tillsättandet av oberoende 

experter; antingen införs en förbättring av processen kring gallringen av de medlemmar som 

ställer upp till val, för att på så sätt öka den befintliga kompetensen, eller så förses tidigt 

nytillsatta styrelseledamöter med kvalitativ träning och stöttning för att bättre kunna 

genomföra sina åtaganden (Cornforth 2004). I The Co-operative Group, som Birchall (2016) 

undersökte, fann han att det fanns gott om representanter i styrelsen, men inga oberoende 

experter. De representanterna som fanns saknade dock, enligt Birchall, de två viktiga 

ingredienserna oberoende och kritiskt tänkande (Birchall 2016b). 

Företagsledning 
Företagsledningen, eller management, har en sammanfattande funktion och ska se till att 

medlemmarnas intressen avspeglas i den dagliga driften av verksamheten (Birchall 2014a). De 

allra flesta kooperativen i Birchalls studie (2014b) har en företagsledning som står till svars 

gentemot styrelsen, fast det finns också vissa undantag där kooperativen har ett stort 

representantskap, och en mindre, blandad styrelse och ledningsgrupp (Birchall 2014b). 

Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Sammanfattningsvis förklarar både agentteorin och förvaltarteorin den situation som uppstår 

när ägarna, eller medlemmarna i kooperativa företag, delegerar ansvar och makt till 

företagsledningen, och vidare hur ledningen förhåller sig till de av ägarna bestämda målen. När 

de organisatoriska målen även går i linje med de av självintresse utförda handlingarna av 

företagsledningen uppnås målkongruens. Davis med flera (1997) genom Bouillon med flera 

(2006) förklarar att målkongruens kan uppnås inom både agent- och förvaltarteorin, men att 

det då är av högsta vikt att rollfördelningen mellan styrelse och företagsledning är ömsesidigt 

förstådd. Genom kvalitativa intervjuer med anställda och förtroendevalda inom 

fallorganisationen KF ämnar vi ta reda på hur förhållandet mellan styrelse och företagsledning 

utmärker sig. Med inspiration av den agent-förvaltar-modell framtagen av Bouillon med flera 
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(2006) avser vi utreda huruvida hög målkongruens kan åstadkommas och på vilket sätt den 

uppnås, där den anpassade modellen nedan (Figur 4) ligger till grund för den analysmodell som 

arbetats fram. 

 

Figur 4. Anpassad modell baserad på Bouillon med flera (2006). Författarnas illustration. 

Modellen visar att agentproblematik och intressekonflikter kan åtgärdas genom ökad 

målkongruens. Målkongruens uppnås, enligt Bouillon med flera (2006), antingen genom 

styrning i enlighet med agentteorin eller i enlighet med förvaltarteorin. Det vill säga att ett 

ömsesidigt synsätt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare leder till ett målkongruent 

förhållande. Vidare präglas agentperspektivet av styrsystem i form av granskning och 

övervakning samt finansiella incitamentssystem samtidigt som förvaltarperspektivet präglas 

av samverkan, tillit och pliktkänsla. 

Inom ramen för den tidigare forskningen av teorierna i den kooperativa kontexten förklarar 

Chris Cornforth (2002, 2004) olika styrelseutmaningar där påfrestningar på relationen mellan 

styrelsen, indirekt medlemmarna, och företagsledningen kan uppstå. Han understryker värdet 

av att definiera tydliga prioritetsordningar och rollbeskrivningar dem emellan. Om dessa 

utmaningar kan övermannas, och intressekonflikter och agentproblematik undvikas, kommer 

detta främja ett målkongruent förhållande mellan styrelsen och företagsledningen och 

tydliggör vilken mantel respektive instans skall axla. Cornforths beskrivningar (2002) tydliggör 
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de utmaningar som kan uppstå i ett kooperativ när exempelvis styrelsen bestämmer sig för ett 

stöttande eller kontrollerande förhållningssätt gentemot företagsledningen.  

Därutöver presenterar Johnston Birchall (2014b) ett ramverk som beskriver de delar som ska 

ingå i kooperativ verksamhetsstyrning; medlemsröst, representation, expertis och 

företagsledning. Ett väl fungerande samarbete mellan dessa, samt betydelsen av att samtliga 

delar är närvarande, kommer enligt Birchall (2014b) minimera agentproblematik och leda till 

hög målkongruens. Det blir således intressant att undersöka huruvida svenska 

konsumentkooperativ upplever de styrelseutmaningar som Cornforth (2002) beskriver, om de 

kan visa prov på samtliga av Birchalls fyra tårtbitar (2014b), eller om de hanterar sin 

agentproblematik på annat sätt. 
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Empirisk referensram 

Det empiriska avsnittet i denna uppsats består till att börja med av en beskrivning av Kooperativa 

Förbundets federativa organisationsstruktur och hur organisationen styrs. Därefter följer det 

empiriska bidraget som är uppdelat utefter ett inledningskapitel och tre huvudteman, nämligen: 

delegering av ansvar, samverkan och konflikter samt kooperation och storlek. Vidare är 

underrubrikerna baserade på de övergripande ämnen som behandlats i intervjuerna. 

Kooperativa Förbundet 
Kooperativa Förbundet (KF) är en federation vilket definieras som ”en sammanslutning av 

stater /…/ eller sammanslutning av nationella förbund” (Nationalencyklopedin u.å.). I KF:s fall 

består federationen av en sammanslutning av ekonomiska föreningar, närmare bestämt 

kooperativa föreningar, med totalt över 3,4 miljoner medlemmar (Kooperativa Förbundet 

2015). Nedan följer en kortare beskrivning av hur den demokratiska styrningen fungerar i en 

federation: 

Stefan Einarsson och Filip Wijkström (2015) beskriver att det klassiska exemplet av en 

federation är baserad på en kedja av representativ demokrati där varje medlem är ansluten till 

en lokal förening som ofta är geografiskt baserad. Föreningarna inom regionen skickar sedan 

ombud till en regional stämma (Einarsson & Wijkström 2015). I KF:s fall representeras 

medlemmarna genom så kallade ägarombud som är knutna till en viss butik eller geografiskt 

område, och dessa ägarombud väljs fram av medlemmarna genom distriktsstämmorna 

(Kooperativa Förbundet 2014). Vid förbundsstämman har varje ägarombud en röst när det ska 

beslutas i olika frågor som medlemmarna önskar ta upp. Utöver ägarombuden tillkommer två 

ombud från Fonus och Folksam, samt fem ombud från OK-föreningarna, som även de utgör 

medlemmar inom konsumentkooperationen. Förbundsstämman röstar fram en valberedning, 

styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt bestämmer om ersättning till dessa. 

KF:s styrelse ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter som väljs för ett år av 

förbundsstämman. Utöver dessa tillsätter även Handelsanställdas förbund, i egenskap av 

fackförbund, två ordinarie arbetstagarrepresentanter. Tillsammans fastställer styrelsen 

arbetsordning och sammanträdesplan samt tillsätter Vd och Vd-instruktion (Kooperativa 

Förbundet 2015). Se Figur 5 nedan för KF:s organigram: 
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Figur 5. Kooperativa Förbundets organisation. Källa: Kooperativa Förbundets verksamhetsberättelse 2015. 

Empiriskt bidrag 
Det empiriska bidraget har sin grund i den intervjuguide som vi på förhand utformade (se 

bilaga 1). Totalt sett intervjuade vi elva personer som antingen har en roll inom KF:s 

organisation eller i en medlemsförening (se intervjuförteckning). Intervjuerna var av kvalitativ 

och semi-strukturerad karaktär, där intervjuobjekten fick svara fritt och hade möjlighet till 

reflektion. Som tidigare nämnts använde vi oss av tematisering, där vi inledde med frågor 

gällande KF:s verksamhet och dess mål och utmaningar, vilket bidrar till förståelsen för 

organisationen och dess komplexitet. Dessa frågor följdes av frågor kopplade till våra tre 

huvudteman: delegering av ansvar, samverkan och konflikter samt kooperation och storlek. I 

temat delegering av ansvar besvaras frågor gällande vilka roller personerna inom kooperativet 

har samt synen på ansvarsfördelning och relationen mellan de olika parterna inom 

organisationen. Vi har även lagt fokus på frågor som kan besvara huruvida organisationen 

består av agenter eller förvaltare, alternativt en kombination av dessa, och vilken typ av 

agentproblematik som eventuellt uppstår. I vårt andra huvudtema, samverkan och konflikter, 

ligger fokus på att undersöka till vilken grad målkongruens uppnås och hur organisationen går 

tillväga för att uppnå en hög målkongruens. Vidare bygger temat även på att granska om det 
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existerar gemensamma mål inom organisationen eller om det eventuellt förekommer 

intressekonflikter. Kooperation och storlek, som är det tredje och sista temat, syftar till att 

förtydliga de särdrag som kännetecknar den kooperativa organisationsformen, förklara på 

vilket sätt kooperationens storlek påverkar verksamheten samt vilka beståndsdelar 

organisationen består av. Dessa fyra delar bildar en empirisk helhet, som sedermera i 

analysavsnittet ställs i förhållande till den teoretiska referensramen, med syfte att besvara 

forskningsfrågorna. 

Inledning 
Inledande i våra intervjuer bad vi personen i fråga att beskriva KF:s verksamhet och styrning för 

att få en klar bild av hur de upplever organisationen. 

Verksamheten 
KF:s kärnverksamhet är dagligvaruhandeln, då 95 % av omsättningen kommer från 

matbutikskedjan Coop. Som tidigare nämnts är KF en federation där majoriteten av 

medlemmarna är konsumentföreningar som medlemsmässigt och ekonomiskt representeras i 

KF:s styrelse. Samtliga föreningar, bortsett från Konsumentföreningen Stockholm (KFS), 

bedriver dagligvaruhandel i form av Coops matbutiker. Dock har KFS ett 33-procentigt ägande 

i Coop, vilket gör att de även har en stark anknytning till KF och dess verksamhet genom Coop.  

Att vara en federation kan ibland innebära att det uppstår en viss otydlighet i hur 

ägandeförhållandet i organisationen ser ut. Detta är något som upplevs inom KF, som har en 

relativt komplicerad organisationsstruktur. Den enkla förklaringen till ägandeförhållandet är 

att KF är en federation som äger dotterbolaget Coop, och där konsumentföreningarna är 

medlemmar och därmed delägare i KF. Fortsättningsvis, som vi redan nämnt, kommer 

begreppet medlem att vara synonymt med de medlemsföreningar som KF:s federation består 

av. Organisationsstrukturen i sig kan innebära att den svagaste länken inom kooperativet 

bestämmer tempot, då det finns en möjlighet att säga nej när föreningar inte håller med om 

saker och ting.  Det ifrågasätts om den relativt trögrörliga ägarstrukturen inom KF verkligen är 

hållbar i en affärsverksamhet, där beslutsprocessen måste vara både snabb och smidig. En 

respondent uttrycker följaktligen: 

”Vi får inte den genomförandekraften i saker som vi borde och måste ha. Hade vi 

haft den…, analysen är ju ofta rätt god, men sen så saknas det en förmåga att 

genomföra det på ett kraftfullt och disciplinerat sätt hela vägen in i mål.”  
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Styrningen 
Den kooperativa organisationsformen ställer vissa krav på styrningen, där det finns en unik 

utmaning i och med att organisationens ägare även är organisationens kunder. En person i 

ledande befattning menar att detta bygger in vissa utmaningar i systemet som inte existerar på 

samma sätt i andra bolagsformer. Att kunderna dessutom är ägare, ger dem rättigheten att 

komma med åsikter på hur organisationen styrs, och ställer på så sätt höga krav på styrningen. 

Samtidigt är det svårt att engagera medlemmarna, och få dem att delta i de kooperativa valen, 

något en respondent exemplifierar på följande sätt:  

"Jaha, när man har ett sämre valdeltagande än kyrkan, hur representativ är man 

då?" 

De större konsumentföreningarna har en möjlighet att påverka genom att skicka ett antal 

ombud till KF:s stämma, och kan på så sätt föra fram sina åsikter till styrelsen i KF. Denna 

möjlighet ges dock inte till de mindre föreningarna då de är för små, vilket har skapat ett 

missnöje, då de anser att organisationen är toppstyrd och att de små medlemmarna får en 

väldigt liten roll i det hela.  

KF:s uppdrag är utöver det medlemsdemokratiska även rent affärsmässigt i och med att de, 

genom Coop, bedriver dagligvaruhandel. Verksamheten ses som informell, där även styrningen 

anses vara informell. Många saker fungerar väl, men är väldigt personberoende, vilket innebär 

att processer och tillvägagångssätt inte är formellt nedskrivna. Detta gör det svårt för en ny 

person på arbetsplatsen att ta över en annans persons uppgifter, som exempelvis avslutat sin 

anställning i organisationen. Den informella strukturen beror mycket på att personer inom KF 

och konsumentföreningarna känner varandra väldigt väl och anser därför att det inte är 

nödvändigt med formella riktlinjer. En respondent uttrycker att: 

”Då har man inte tyckt att det behövs, man behöver inte ha en kodifierad och mer 

formell typ av styrning, eftersom vi är vänner, vi känner ju varandra.”  

I samma intervju framgick det att detta inte längre är hållbart. Eftersom KF är ett kooperativ, 

behöver det ställas ännu högre krav på tydlighet och transparens. Respondenten menar att KF 

nu är i en fas där de behöver struktur, transparens och spårbarhet, något som är på gång, men 

har tagit betydligt längre tid än väntat att genomföra. Ett stort arbete pågår med att skapa 

ordning och reda, vilket börjar falla på plats nu. Det kommer att, under året 2017, införas en 

uppförandekod för alla anställda, där det tydligt ska framgå vad det innebär att jobba på KF och 

vad som förväntas av de anställda. Personen som jobbar med just dessa frågor menar att det är 
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otroligt viktigt att det finns en tydlighet i vad som förväntas av personalen och att detta 

kommuniceras ut till samtliga i organisationen. 

KF:s största utmaning 
Samtliga intervjuade är eniga om att KF stått inför en rad utmaningar, där undermålig 

affärsstruktur och svag styrning stått för den största problematiken. En av de intervjuade 

menar att organisationen gjort ständiga försök att få ordning på affärsverksamheten, men att 

de inte riktigt lyckas på grund av svag styrning. Respondenten trycker emellertid på att 

organisationen just nu är inne i en stark förändringsprocess, med syfte att få ordning på den 

kooperativa företagsstyrningen, något som samtliga intervjupersoner intygar. Som följdfråga 

under en intervju frågade vi en av respondenterna i ledningsbefattning vad som varit orsaken 

till de operationella förluster som förekommit under 2010-talet. Utan att tveka fick vi det 

tydliga svaret: 

”Dålig styrning, skulle jag säga.”  

Förändringsprocessen som nu pågår handlar till största del om renodling av verksamheten, där 

samtliga verksamheter som inte berör dagligvaruhandeln har avyttrats. Detta har gjorts på 

grund av två huvudskäl, där det första handlar om att skapa finansiell flexibilitet och kapacitet, 

och det andra skälet är att skapa ett klart fokus. Detta fokus ligger nu på styrningen av Coop 

Sverige (CSAB), med ett mål att arbeta mot en mer samlad organisation, vilket inte alltid varit 

fallet. Tidigare har konsumentföreningarna varit inriktade på att bara få ihop sin egen handel. 

Nu vill KF däremot att samtliga föreningar ska jobba mer förenat och bedriva samhandel.  

KF:s övergripande mål 
De flesta respondenterna är eniga om att det övergripande målet inom KF är att skapa 

medlemsnytta för medlemsföreningarna såväl som för den enskilda, det vill säga individuella, 

medlemmen. Denna nytta vill KF åstadkomma genom att tillsammans med sina medlemmar 

göra en bättre affär, men också genom att bidra till en hållbar utveckling. Det framgår dock att 

detta samtidigt är en av de största utmaningarna KF står inför just nu, hur de ska förmedla 

medlemsnyttan. En person säger följande: 

”Igen, jag har ju själv sagt det att vi behöver vara ännu tydligare därför att, vad 

betyder välstånd? /.../ Det stora mervärdet vi har är givetvis alla medlemmarna, 

och det är styrkan också, men vi måste bli mycket bättre på att visa vad de också 

kan få ut av det hela. /…/…det här är något vi behöver bli mycket tydligare med. 

Vad det faktiskt är vi ska ge medlemmen tillbaka.” 
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Intervjupersonerna menar att organisationen måste hitta en god medlemsstruktur, där 

medlemmarna förstår hur de kan engagera sig och få sina röster hörda. Utöver detta är det en 

utmaning att förbättra dagligvaruhandeln och att få alla att jobba tillsammans, för att 

gemensamt skapa en ökad försäljning och lönsamhet ute i butikerna. Det saknas en tydlighet 

över hur organisationen ska nå de mål som eftersträvas och detta försvårar det gemensamma 

arbetet då det inte finns ett självklart tillvägagångssätt för att uppnå målen. 

De kooperativa fördelarna 
Trots att det kan framstå som en stor utmaning att bedriva ett kooperativ, har det även många 

fördelar. Vi frågade samtliga personer i våra intervjuer vad de anser vara de största fördelarna 

med att vara medlem i ett kooperativ eller att bedriva en sådan verksamhet. Att ingå i ett 

kooperativ innebär att alla medlemmar är ägare och att de tillsammans kan förhandla bättre 

avtal än vad en enskild part kunnat göra på egen hand. Genom att sammansluta och samordna 

exempelvis en gemensam logistik kan ett kooperativ vara kostnadseffektivt. Det som skiljer sig 

från andra organisationsformer, såsom aktiebolag, är att vinsten dessutom delas lika mellan 

alla medlemmar. Det ska finnas en tydlighet att vinsten antingen går tillbaka till medlemmarna 

genom återbäring, alternativt återinvesteras i verksamheten. På så sätt kan medlemmarna vara 

säkra på att de gynnas av att vara en del av kooperativet. Ytterligare en skillnad är att 

medlemmarna i ett kooperativ har rätten att påverka och styra hur kooperativet ska driva sin 

verksamhet. Under intervjuernas gång fick vi intrycket av att de som arbetar inom kooperativet 

verkligen tror på den kooperativa tanken och att de arbetar för något de kan stå för.  

”Den organisationen jag väljer att jobba i, måste också stå för någonting som jag 

kan stå för.” 

”Det är ju väldigt många timmar som går åt jobbet, och skulle jag uppleva och 

känna att jag jobbar för något som inte riktigt är sant, som jag tycker är utsiktslöst, 

då är jag inte kvar /…/. Det finns ju en chans att fortfarande göra något riktigt bra 

här.” 

Ett kooperativ särskiljer sig från andra organisationsformer på ett flertal sätt. Exempelvis 

handlar det om att ha mer än ett enbart rent vinstgenererande perspektiv. Det är viktigt att 

tänka steget längre, för att skapa ett hållbart system. Ett exempel på detta är de träd som KF 

planterar i Afrika, genom bland annat organisationen Vi-skogen, för att bidra till en hållbar 

utveckling. 
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Huvudtema 1: Delegering av ansvar 
Det första huvudtemat för intervjuguiden går under namnet delegering av ansvar. Frågorna 

under detta tema handlar mycket om relationen och kommunikationen mellan de tre involverade 

parterna i KF:s styrning, nämligen medlemsföreningarna, styrelsen och företagsledningen. 

Frågorna berörde vilka roller som existerar, till vilken grad styrelsen involverar sig i det dagliga 

arbetet och hur medlemmarna kan säkerställa att deras intressen sätts främst. Huvudtemats syfte 

var att få en överblick över den ansvarsdelegering som råder inom KF, samt hur 

medlemsföreningarna genom sina ägardirektiv, via styrelsen, får inflytande i de beslutsprocesser 

som förekommer. 

Uppfattning om styrelsen 
En respondent förklarar att KF har en hårt arbetande styrelse, där ett specifikt tillsatt 

revisionsutskott har uppgiften att granska och återrapportera till styrelsen. Den interna 

revisionen har tidigare inte fungerat speciellt väl, och därmed utformades revisionsutskottet 

för att säkerställa en utvärdering av styrelsens arbete. Ordföranden i KF, Anders Sundström, är 

även ordförande i Coop Sverige AB samt sitter på andra poster, vilket åtminstone tyder på ett 

stort engagemang från hans sida. Anders har vidare en väldigt nära kontakt med KF:s Vd 

Tommy Ohlström, och de ses med jämna mellanrum. En tanke som uttrycktes under en intervju 

var: 

”Frågan är då om det är styrelsen som är väldigt involverad, eller om det är han 

(Anders Sundström, reds. anm.) som är väldigt involverad, det vet jag inte riktigt 

vad jag ska svara på. Men han finns på många olika platser.” 

För bara några år sedan låg all verksamhet, inklusive dagligvaruhandeln, under KF:s styrelse. 

Detta innebar givetvis att branschspecifik kunskap och kompetens behövdes i styrelsen, och då 

även kompetens vad gäller samtliga branscher som KF var verksam inom. I och med det 

renodlingsarbete som trätt i kraft inom KF, där olönsamma verksamheter på kort tid har 

avyttrats, har dagligvaruhandeln brutits loss och ligger nu under Coop Sverige AB:s styrelse. 

Detta är enligt en respondent en klar förändring till det bättre, då KF:s styrelse istället blivit 

mer övergripande och strategisk samt kunnat fokusera på sina ägardirektiv. 

Enligt en respondent är det viktigt att styrelsen är flexibel och anpassar sig efter den fas eller 

situation verksamheten befinner sig i. När det går dåligt, och företagsledningen befinner sig i 

uppförsbacke, är det viktigt att styrelsen närmar sig verksamheten. Å andra sidan, när 

organisationen har vinden i ryggen, ska styrelsen ta ett steg tillbaka och ägna sig åt mer 
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strategiskt arbete. Däremot, hävdar respondenten, är det viktigt att styrelsen inte blir för 

operationell, då detta kommer att störa roll- och ansvarsfördelningen. 

Styrelsens kommunikationsförmåga 
KF har historiskt varit dåliga på att förmedla ut vad styrelsen gör till sina medlemsföreningar 

och meddela vilka beslut som tas, men detta är något som förbättrats över tid, bland annat 

genom ett nyhetsbrev som skickas ut med jämna mellanrum. Nyhetsbrevet innehåller 

information från styrelsemöten, där olika diskussioner och processer beskrivs kortfattat. 

Nyhetsbrevet skickas ut till ordföranden, styrelseledamöter och Vd:ar i föreningarna. 

”Vi har blivit bättre på att vi andra också får inblick och förstår vad det är som 

händer på styrelsemötet och i ledningen.” 

Medlemskapet, och därmed ägarskapet, är det som gör att KF och Coop sticker ut från 

konkurrensen. Således måste KF lyssna noga till medlemsföreningarnas önskemål, något KF 

kan bli bättre på att förmedla, att de faktiskt lyssnar på sina medlemmar och ger dem 

möjligheten att påverka, enligt en respondent. Det är följaktligen extra viktigt att ha en god 

relation med kooperativets medlemmar. Däremot är det fortfarande väldigt otydligt för 

konsumenter att de faktiskt, i och med sitt medlemskap, är ägare i KF och Coop. Många tror 

istället att de har ingått i en bonusklubb, och detta påverkar i högsta grad varför 

medlemsdeltagandet- och engagemanget är såpass lågt. KF har gjort en storsatsning på 

styrelseutbildningar samt utbildningar för valberedningar. Detta har dock inte förmedlats till 

föreningarna så kraftigt som det borde, att KF faktiskt tillhandahåller verktyg som kan förbättra 

föreningarnas styrelsearbeten. Marknadsföring och en tydligare förmedling kring 

medlemskapets fördelar är åtgärder som KF borde bli bättre på. 

Föreningarna och dess styrelser 
Vad gäller styrelsearbetet ute i föreningarna anser flera av respondenterna att kvaliteten är 

varierande. Föreningsstyrelserna måste bli starkare, mer enhetliga och få tillgång till mer 

utbildning. Det är på detta sätt som, i det långa loppet, goda styrelseledamöter kan förberedas 

inför uppdrag högre upp i KF:s styrelse. I och med den parlamentariska strukturen är det upp 

till medlemsföreningarna att fånga upp medlemmar med potential till att bli goda 

medlemsföreträdare, där ett första steg blir inom den regionala föreningen och ett andra steg 

till KF centralt. Variationen inom föreningsstyrelserna, där det tydligt framgår att de större 

föreningarna besitter en högre nivå av affärskompetens än de mindre föreningarna, har lett till 

att KF numera tillhandahåller både styrelseutbildningar och valberedningsutbildningar internt. 
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Detta initiativ till professionalisering gäller alla föreningar, där ambitionen är att upprätthålla 

en högre och mer enhetlig kompetensnivå som ska genomsyra samtliga föreningar. Några 

respondenter nämner att det stundtals framkommer utmaningar i föreningarna då de 

verkställande direktörerna vuxit sig starkare än styrelsen, vilket lett till Vd-styrda föreningar.  

”Alltså vi har jättebra Vd:ar, det är inte det, men de är kanske starkare än vad de 

borde vara i en kooperation. /…/ Problemet är egentligen inte att vi har starka 

Vd:ar, utan problemet är att vi har svaga styrelser.” 

Detta är problematiskt då det frångår de kooperativa principerna, eftersom Vd:arna inte är 

förtroendevalda och inte representerar föreningarnas medlemmar. Styrelserna måste bli 

starkare, något som de nya utbildningarna ska bidra till. Från föreningshåll har de nya 

utbildningarna tagits väl emot, och även de informationsträffar som KF bjudit in till. De mindre 

föreningarna känner sig numera delaktiga på ett helt annat sätt, då avståndet mellan förening 

och KF annars upplevs som ganska långt. 

För de större föreningarna, där det finns en direkt representant i KF:s styrelse, har 

kommunikationen inte varit ett problem. Däremot har de mindre föreningarna i många fall stått 

utan information, om de inte krävt ut den själva. Styrelsen i KF består av ordföranden och 

ledamöter från de större konsumentföreningarna i organisationen, samt representanter för de 

direktanslutna medlemmarna. Utöver dessa är även Vd och koncernchef för OK ekonomisk 

förening styrelseledamot i KF, och det finns även två arbetstagarrepresentanter från 

Handelsanställdas Förbund närvarande på styrelsemötena. Alla styrelseledamöter är således 

representanter för antingen konsumentföreningar, eller andra intressenter inom KF. Det finns 

inga ledamöter tillsatta av rena expertisskäl, något som dock varit uppe för diskussion då det 

idag ställs högre krav på vilken kompetens varje styrelseledamot tillför styrelsen. Flera 

respondenter är överens om att det behövs en större transparens totalt sett vad gäller 

styrelsearbetet, dels vilken kompetens som styrelseledamöterna besitter vilket rättfärdigar 

deras närvaro, men också en större öppenhet gällande kommunikationen kring vad som 

bestäms. En större kontroll bör implementeras och rutiner måste skrivas ned för att reducera 

personberoendet. En respondent menar att: 

”Det finns en del luckor i kompetensnivån som skulle behöva, på sikt, ändras på.” 

 Det bästa sättet att säkerställa att styrelsen agerar i medlemmarnas intressen, snarare än 

utefter specifika egenintressen är, enligt en respondent, att se till så att kedjan mellan medlem 
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och styrelse hänger ihop. Det vill säga att det finns bra och delaktiga medlemmar ute i 

föreningarna som i sin tur blir bra styrelseledamöter i föreningarna som i sin tur blir bra 

styrelseledamöter i KF. Å andra sidan, anser en annan respondent att det som bör undvikas är 

tillsättningen av bekanta och vänner till föreningsstyrelserna, och att detta sker på grund av 

bekvämlighetsskäl. Att en bekantskapskrets bildas i styrelsen kan leda till att medlemmarnas 

intressen åsidosätts. 

Det är tydligt att det enbart är de mindre föreningarna, som saknar representation både i KF:s 

styrelse och på årsstämman, som förlitar sig på motionssystemet. Motionssystemet innebär att 

föreningen skickar in förslag som tas upp på KF:s årsstämma, och det finns således ett tillfälle 

per år att få sin röst hörd och kunna påverka. Med dagens teknik och det snabbrörliga 

informationssamhället är detta system ohållbart, långsamt och trögrörligt. Flera respondenter 

anser att det måste finnas andra sätt att påverka, exempelvis via sociala medier. 

Konsumentföreningarna emellan existerar det inte enbart skillnader i hur varierande 

styrelserna och dess kompetens är. Det finns även stora skillnader i hur de drivs. Exempelvis 

driver inte Konsumentföreningen Stockholm några butiker utan snarare ser över sina 

medlemmars insatser och föreningens tillgångar. Därutöver finns det direktanslutna 

medlemmar som inte tillhör någon förening alls. En respondent resonerar att den här 

uppblandningen av föreningarnas verksamheter, att den ena inte är den andra lik, mycket väl 

bidragit till den styrningsproblematik som uppstått inom KF och Coop. Enligt respondenten 

hade det varit mycket enklare om alla föreningar såg likadana ut, med enbart en modell att följa. 

Tanken med den kooperativa styrning som nu ska införas i KF är att skapa tydliga strukturer 

och samarbeten mellan föreningarna och mot KF centralt. Det ska även införas en 

utvärderingsfunktion av både föreningar och bolag, och organisationen ska ta fram ett tydligare 

arbetssätt där KF ska fungera som en mötesplats.  

Styrelseövervakning 
När det gäller medlemmarnas möjlighet till styrelseövervakning, så att de beslut som tas är 

baserade på medlemsföreningarnas intressen, och inte på styrelsens egenintressen, ligger stort 

ansvar hos revisorerna som utvärderar och ser över styrelseprotokoll. Dessa protokoll måste 

vara utförliga, så att det framgår klart och tydligt vad beslut grundar sig i. En så kallad 

Compliance Officer skulle kunna tillsättas för att genomföra ytterligare granskning och 

utvärdering av styrelsens arbete. Medlemsföreningarna har ingen direktkontakt med styrelsen, 

utan eventuell kontakt sker uteslutande via de medlemsrepresentanter som väljs på respektive 
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förenings stämma, det vill säga föreningsstyrelserna. Baserat på sin storlek får föreningarna 

olika antal röster på KF:s årsstämma, samt eventuellt en plats i KF:s styrelse, vilket gäller de 

allra största föreningarna.  

Styrelsen i KF består av representanter, nästan uteslutande styrelseordföranden, från de 

största föreningarna. Föreningarnas verkställande direktörer sitter sedan i dotterbolagens 

styrelser, främst i Coop Sverige. Det finns därmed en tydlig linje där det operativa sköts av 

föreningsledning och Coop Sverige AB, och det strategiska av föreningsstyrelse och KF. 

Genom årsstämman, som består av 101 ombud från de olika föreningarna, beslutas huruvida 

styrelsens förslag ska träda i kraft. På det sättet kan medlemmarna, via sina ombud, utföra viss 

övervakning och kontroll av styrelsearbetet. För de mindre föreningarna är möjligheten till 

styrelseövervakning väldigt begränsad, då de varken har representation i styrelsen eller 

mandat på årsstämman. 

Beslutsfattande företagsledningen/styrelsen 
Det finns inga utstakade riktlinjer för vilken typ av beslut som behöver tas av styrelsen, och 

vilka som företagsledningen, med Vd i spetsen, kan ta på egen hand. KF:s Vd nämner att det inte 

finns en kirurgisk princip över vilka beslut som företagsledningen får ta utan ett 

styrelsegodkännande. Snarare är det erfarenhet och kunskap som ligger till grund för vad som 

är lämpligt att ta genom styrelsen. Det är däremot viktigt att hela tiden involvera styrelsen, så 

att båda parter känner sig trygga i förhållandet. KF:s Vd tillägger att han hellre samarbetar med 

styrelsen, och hittar en gemensam balanspunkt, än att tydligt demonstrera sin självständighet 

mot styrelsen och därmed minska transparensen. 

”Jag har ingenting emot att lyssna med styrelsen, jag tycker det känns som en..., 

särskilt i vår karaktär av organisation, så känns det mer rätt snarare än att 

markera min självständighet mot styrelsen. Jag samarbetar hellre med styrelsen så 

att vi hittar en balanspunkt.”  

I övrigt fungerar styrelsen precis som i ett aktiebolag, att företagsledningen tar fram idéer och 

förslag, samt förser styrelsen med information, från vilka styrelsen beslutar om. Den senaste 

tiden har det varit väldigt stora och tunga frågeställningar som lagts fram för styrelsens 

avgörande, vilket tydligt avspeglar att det är styrelsen som sitter på makten. Bland annat har 

uppdraget om att införa en kooperativ styrning, som ska fungera på motsvarande sätt som 

aktiebolagens bolagskod, noggrant följts av styrelsen. Det arbetet, som tagit 13–14 månader att 
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bearbeta, har nu mynnat ut i ett ställningstagande och en rapport som ska läggas fram till 

årsstämman. 

I ett företags bolagsordning ska det tydligt framstå vilken typ av beslut en Vd får ta, men den 

informationen kan lätt omtolkas, enligt en respondent, och därmed spelar det sunda förnuftet 

en viktig roll. Till syvende och sist måste de beslut som tas kunna gå att rättfärdiga inför 

styrelsen. En respondent förklarar att företagsledningens beslutsfattande stramats åt 

väsentligt de senaste åren, och att de flesta beslut som rör verksamheten idag måste godkännas 

av styrelsen. En annan respondent hävdar att det måste finnas en policy över vilka beslut en 

företagsledning, med Vd i spetsen, kan fatta och att dokumentation av detta är av högsta vikt, 

vilket talar emot vad som faktiskt sker på KF. En ytterligare respondent anser att transparensen 

är A och O även när det gäller beslutsfattandet. Om styrelsen ger mandat till företagsledningen 

att ta beslut i frågor, ska det finnas tydlig dokumentation och uppföljning på utfallet. När 

styrelsen beordrat att ett uppdrag ska genomföras får det inte finnas utrymme för tolkning, 

utan instruktionerna ska vara glasklara.  

Styrelsens konstellation och behovet av oberoende expertis 
En fråga rörde respondenternas uppfattning gällande styrelsens konstellation, och huruvida 

det bör tillsättas oberoende experter utöver de medlemsvalda representanterna, för att på så 

vis spetsa och variera styrelsens kompetens och bakgrund. Det finns definitivt 

förbättringspotential i styrelsen, där viss kompetens är överrepresenterad och annan 

kompetens kan stärkas upp. Respondenternas svar delades upp i två läger. Antingen var åsikten 

att styrelsen skulle vara strikt demokratiskt utvald, och således enbart bestå av 

medlemsrepresentanter. 

”…Det vill säga, oberoende kan du ha i Coop Sveriges styrelse, där kan du ha 

oberoende ledamöter. Men inte i själva KF, för där är det federationen, du 

representerar medlemmarna. Då kan du inte ta någon oberoende som sitter där 

på ett sådant mandat.” 

Det är således viktigt att ledamöterna inte är kandidater utanför organisationen eller 

föreningarna. Respondenterna inom detta läger anser också att rätt kompetens ska gå att finna 

utifrån de 3,4 miljoner medlemmar som finns, och sett till det urvalet finns inget behov för 

oberoende expertis. Det är snarare en fråga om ledamöternas självständighet, än deras 

oberoende. Den demokratiska principen, som tydligt genomsyras av den parlamentariska 

strukturen i KF, är oerhört viktig när det kommer till utnämningen av styrelseledamöter. 
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Samtidigt ska väldigt hårda krav ställas på dessa medlemsrepresentanter eftersom det ändå är 

en organisation som omsätter flera miljarder. Då är det viktigt att ledamöterna åtminstone, som 

en respondent förklarar det, besitter någon form av elementär kunskap. Några respondenter 

efterfrågar även en föryngring av styrelsen, då den i dagsläget har svårt att hänga med i all 

utveckling som sker, främst gällande framtidsfrågor. 

Det andra lägret när det gäller frågan om oberoende expertis i styrelsen tycker att det vore värt 

att testa, då det inte skulle vara en nackdel att förändra lite även i KF:s styrelse, för att på så sätt 

skaffa sig nya perspektiv. Om urvalet enbart är till den kooperativa sfären blir 

rekryteringsbasen något begränsad, enligt en respondent, eftersom styrelsen då inte blir bättre 

än det material som den hämtas ifrån. Däremot finns vanligtvis den expertis som efterfrågas 

inom kooperationen, det gäller bara att finna den, vilket är föreningarnas uppgift. På det sättet 

behöver inte det ena utesluta det andra, utan expertis kan kallas in, fast utan det helt oberoende 

förhållningssättet. 

Professionalisering av verksamheten är något som samtliga respondenter anser vara viktigt, 

och är även något som förbättrats över tid inom KF. Däremot är de flesta överens om att extern, 

oberoende expertis inte borde implementeras, åtminstone inte i KF:s styrelse. Snarare kan den 

expertisen, som torde vara branschspecifik, återfinnas i Coop Sveriges styrelse som är den 

affärsmässiga delen av verksamheten. En respondent fastslår att dagligvarukompetensen ska 

återfinnas i Coops styrelse, och inte hos KF. 

Samtidigt har mycket skett inom styrelsen de senaste åren, där affärsverksamheten prioriteras 

alltmer och styrelsen spetsats till kompetensmässigt. Processen där ett större arbete för 

samordning av KF, Coop, föreningarna och kooperationen i sin helhet har nu pågått i några år, 

där ambitionen är att återfinna den samverkan som kooperationen en gång skapades för. En 

respondent menar att det är viktigt att hitta en balans i styrelsen, att den ska kunna driva på Vd 

och företagsledning till att prestera väl, men samtidigt fungera som ett stöd till Vd och ledning. 

Respondenten hävdar även att det är viktigt att styrelsen inte blir ett rundningsmärke för Vd:n, 

utan att styrelsen utgör en viktig funktion som, tillsammans med företagsledningen, skapar en 

relation byggd på ömsesidig respekt. 

Relation mellan styrelse och företagsledning 
Relationen mellan styrelsen och företagsledningen i KF har även den förändrats de senaste 

åren, eller snarare återgått till sitt ursprungsförhållande där styrelsen återtagit mer makt och i 

dagsläget sitter på det slutgiltiga beslutsfattandet. För endast några år sedan hade 
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företagsledningen betydligt friare händer och organisationen i sin helhet kallades för 

”Direktörs-Konsum”, vilket tydde på att det var ledningen som bestämde, snarare än 

medlemmarna genom styrelsen. Detta har i stort sett återgått till det normala, det vill säga att 

styrelsen sitter på de slutgiltiga besluten, sedan införandet av det stora renodlingsarbetet av 

verksamheten. I dagsläget presenterar företagsledningen förslag på uppdrag eller idéer och 

vilken budget som behövs, som styrelsen därefter får besluta om. Om ett beslut går igenom är 

styrelsen väldigt noggrann med att kontrollera att företagsledningen uppfyller vad som 

utlovats. 

Enligt respondenterna upplevs styrelsen och dess arbete som varierande: 

”De håller lite i rodret medan det är vi som ror och paddlar, men ibland är det 

tvärtom att de säger ”vi vill ditåt!” utifrån att de har ett specifikt uppdrag.” 

Vad gäller företagsledningen, och vad som sägs på ledningsgruppsmötena, har de blivit öppnare 

och mer inblick ges till övriga anställda inom KF. Dessutom har KF relativt nyligen även lagt ut 

medarbetares namn och kontaktuppgifter på sin webbplats, för att öka närheten till 

medlemmarna och göra KF mindre anonyma. En medlem ska därför på ett enklare sätt kunna 

ta direktkontakt med företagsledningen, om så önskas. 

Huvudtema 2: Samverkan och konflikter 
I det andra huvudtemat fokuserar vi på hur samverkan inom organisationen utspelar sig, hur KF 

tillsammans med föreningarna kan uppnå gemensamma mål och hur kooperativa verksamheter 

hanterar den dubbla målsättningen med både sociala och ekonomiska mål. Vidare vill vi ta reda 

på om det existerar några specifika intressekonflikter mellan de olika parterna inom KF:s 

federation, det vill säga mellan föreningarna och KF centralt. 

Intressekonflikter 
Intervjuerna gav oss lite olika svar kring upplevelsen av intressekonflikter, där det framkom att 

viljor ofta ställs mot varandra i organisationen. Några respondenter menar att det givetvis finns 

olika intressen bland de olika föreningarna och företagsledningen i KF, men att det inte 

nödvändigtvis innebär en konflikt i sig. En av dessa respondenter påstår även att det inte 

existerar några intressekonflikter i någon större utsträckning, utan att det snarare handlar om 

en konflikt gällande tillvägagångssätten om hur målen inom kooperationen ska uppnås. Sådana 

konflikter grundar sig i avsaknad av lojalitet och tillit. En av de intervjuade berättar att 

organisationen saknar den genomförandekraft i sina beslut som de borde och måste ha. 

Respondenten menar att den kooperativa organisationsformen kräver hög 
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medlemsdelaktighet och medlemssamtycke för att åstadkomma stark genomförandekraft. I 

privata bolag är det istället en eller ett fåtal ägare som bestämmer riktningen som sedan måste 

följas av resterande delar av organisationen. Respondenten säger följaktligen att: 

”Här måste vi ha ett betydligt större samförstående i tidigare skede. /…/ Det 

(besluten, reds. anm.) är inte tillräckligt välförankrat helt enkelt.” 

Den största intressekonflikten finns mellan de detaljhandelsdrivande medlemsföreningarna 

och ledningen i KF, gällande hur den dagliga verksamheten ska genomföras. Butikerna vill göra 

på sitt egna sätt, och driva handeln på det sätt som passar dem bäst, vilket inte alltid går i linje 

med de centrala bestämmelserna om utförande.  Det blir således en konflikt om vem som ska 

bestämma över butiken som i sin tur skapar en sorts misstro parterna emellan. Ännu en gång 

tas det upp hur viktigt det är med tillit inom ett kooperativ, något som är tämligen bristfälligt i 

vissa delar av de nedåtgående leden i KF. Det finns inga tydliga konsekvenser för vad som 

händer om en medlemsförening agerar utefter sin butiks intressen istället för de gemensamma 

intressena, såsom utebliven samhandel. Kring detta resonerar en respondent på följande sätt: 

”Men jag har ju ställt frågan: om det inte funkar då? Om de går utanför linjen? Vad 

händer då? Finns det en sanktion? Alltså ytterst finns det ju en sanktion, men folk 

vill inte prata om det, folk vill hellre prata om att det ska byggas på tillit och det ska 

vara byggt på samarbete.” 

Ett exempel på en möjlig konflikt som diskuterades under en av intervjuerna var ifall en 

styrelseledamot fokuserar på de frågor som skulle gynna just den representantens förening, 

snarare än de frågor som rör samtliga föreningar. Då drivs inte arbetet i styrelsen utifrån KF:s 

huvuduppdrag, utan istället utifrån egna intressen, vilket leder till en konflikt. Bristen på 

lojalitet leder till att medlemsföreningarna i vissa fall ifrågasätter vad som egentligen är det 

viktigaste, deras egen förening eller upprätthållandet av samhandel. Det kooperativa systemet 

kräver att det finns en stark tillit föreningarna emellan för att verksamheten ska fungera 

optimalt. En respondent uttrycker på följande vis: 

”Det är klart att man som förening kanske vill vara självbestämmande och vill 

marknadsföra sig i ett sammanhang som passar dem, men det kanske inte passar 

varumärkesportföljen och det blir inte bra för oss andra om någon gör en sån sak. 

/…/ Det gäller att försöka lyfta blicken hos alla, och inse att vi gör det här för att vi 

ska bli bättre i det stora hela, och då kanske vi liksom får ”kill some darlings”.” 
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Samtidigt lyfts det fram ett motsatt problem, där det centralt bestäms om vad som ska säljas i 

butikerna, något som kanske inte alltid passar in i det lokala sortimentet. En representant från 

en medlemsförening menar att de borde få ha större inflytande på vad de själva ska ha i sitt 

sortiment. Det är tydligt att kommunikationen mellan medlemsföreningarna och KF centralt är 

en avgörande faktor för en framgångsrik verksamhet, något som anses behöva bli bättre. Det 

framgår att det ibland blir svårt i just beslutsfattandet, då KF och dess medlemsföreningar inte 

alltid är överens. Eftersom föreningarna är fristående och äger sina egna butiker finns det 

naturligt ett egenintresse att driva sin förening med ekonomiska resultat, vilket inte alltid 

uppnås om de ska gå i linje med vad som beslutas centralt. 

De dubbla målsättningarna 
Som följdfråga till diskussionen om intressekonflikter frågade vi om den dubbla målsättningen 

som finns inom kooperationen, där både ekonomiska och sociala mål ska uppnås, kan leda till 

målkonflikter inom organisationen. Till vår förvåning fick vi ett tydligt svar, där tio av de elva 

respondenterna menar att denna dubbla målsättning inte är något som skulle orsaka en 

konflikt. Det ligger snarare väldigt lämpligt i tiden att para ihop dessa mål, då sociala mål går 

väl i hand med ekonomiska mål. Som svar på frågan om den dubbla målsättningen skapar 

konflikter förklarar en respondent: 

”Så att nej, det tycker jag inte. Sen är vi i en sådan tid så att jag inte tror att det 

nästan aldrig varit en lämpligare tid att para ihop de här. Idag är det allt fler som 

talar om att det är en nödvändig del att ha av sin affärsmodell från början.”  

Vi lever i en tid där verksamheter som skapar ekonomisk nytta även måste vara socialt och 

miljömässigt hållbara. Samtidigt går det inte att bedriva en socialt hållbar verksamhet utan 

lönsamhet, och därmed är det ena en förutsättning för det andra. Idag är det, enligt en 

respondent, allt fler som talar om att den sociala aspekten är en nödvändig del att ha med i sin 

affärsmodell. Respondenten menar vidare att det åtminstone inte är något hinder att ha dessa 

två målsättningar för att bli framgångsrik. Inom ett kooperativ kan den dubbla målsättningen 

till och med vara något som underlättar verksamheten, då kooperationen till stor del grundar 

sig i hållbarhetsfrågor och miljötänk. Det som dock saknas är tydligheten i de olika målen och 

vad de faktiskt innebär.  

Respondenten som inte är beredd att hålla med de andra argumenterar för att konflikter kan 

uppstå i och med att arbetet blir mer komplicerat, där det ska finnas en balans mellan det socialt 

angelägna och det ekonomiskt rationella, en balansgång som inte alltid är enkel. Det gäller att 
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ha förnuftiga mekanismer för hur beslut ska fattas inom ramen för dessa frågor, så att det blir 

bindande och gäller alla, samt att besluten som fastslås respekteras. I detta skede menar 

respondenten att konflikter kan uppstå.  

På ett sätt kan det ses som mer utmanande att jobba i ett kooperativ, då det ständigt förväntas 

att organisationen ska bevisa de sociala uppfyllelserna för sina medlemmar. Samtidigt ligger 

det naturligt nära hjärtat för sanna kooperatörer att uppnå social nytta, vilket också har varit 

en av framgångsfaktorerna för kooperativa verksamheter.  

Gemensamma mål och delad värdegrund 
För att lösa konflikter som drivs av olika intressen är det viktigt att ha en plan för hur 

gemensamma mål kan skapas. Detta är något som KF lägger extra mycket fokus på just nu, då 

det har varit en svag punkt tidigare. Från en intervju får vi det förklarat att det handlar om att 

vara öppen och transparent. Det viktigaste för att kunna åstadkomma gemensamma mål är att 

ha en god förankringsprocess och dialog. Detta är något som har förbättrats avsevärt under de 

senaste två åren. Tidigare har det funnits en större avsaknad av tillit i organisationen, vilket 

respondenterna vittnar om att det fortfarande finns en brist på mellan medlemsföreningar och 

KF centralt. Det framstår att tilliten är väsentligt mycket högre inom KF centralt, än mellan KF 

och dess medlemsföreningar, och att bristen på tillit varit resultatet av strukturell oreda. Detta 

har således blivit utgångspunkten i det förbättringsarbete som pågår just nu. En person i 

företagsledningen säger att de nu nått en hög grad av enighet i hur de ska ta processen framåt 

och det centrala ansvaret har blivit tydligare. Vidare säger respondenten att: 

”…givet det (de förändringar som nämns ovan, reds. anm.) kommer vi imorgon att vara kapabla 

att mera seriöst kunna börja jobba med gemensamma mål, affärsmål, då framförallt för hela 

strukturen, föreningar och KF och dotterbolag. Vi har lite kvar att göra där, vi går inte från noll, 

absolut inte, men vi har inte tillräckligt hög grad av gemensamma mål som gör att vi kan få ett 

ännu bättre samarbete som gör att vi kan få ännu mera synergier som gör att vi kan få ännu 

mer vinst och överskott. Där har vi en resa att göra.” 

Successivt börjar en samsyn att växa fram om hur det ska signaleras i systemet när något inte 

är som det ska. På stämmorna väljer föreningarna ut ombud som vidare är med och bestämmer 

de övergripande målen för KF. Här har även de individuella medlemmarna möjligheten att 

komma med motioner. KF:s ledning arbetar på uppdrag av styrelsen som lyfter fram vad som 

behöver utvecklas, vilket ledningen förbereder underlag kring. På så sätt skapas en 

gemensamhet i det hela. Dessutom jobbar Coop med ett så kallat nöjd-kund-index, där de 
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genom en medlemspanel lyfter fram kundernas, det vill säga medlemmarnas, åsikter och 

önskemål, vilket i sin tur bidrar till åstadkommandet av gemensamma mål. Det finns synbart 

ett flertal kanaler att använda för att kommunicera fram de gemensamma målen. 

Både personer som jobbat inom KF i upptill 20–30 år samt de som arbetat under en betydligt 

kortare period anser att deras egna mål absolut går i linje med organisationens mål och att de 

delar värdegrund. En respondent menar att:  

”…inom den här typen av verksamhet skulle det vara väldigt konstigt att ha en egen 

agenda…” 

Dock är det nämnvärt att samma person anser att dennes personliga mål går i linje med 

organisationens, men menar att de övergripande målen faktiskt är väldigt otydligt formulerade. 

Exempelvis när en Vd ska tillsättas framgår det att personen i fråga måste ha en värdegrund 

som ligger i linje med organisationens principer. Sen är det inte alltid säkert att Vd, i alla sina 

arbetsuppgifter, kan leva upp till de kooperativa värderingarna. Sammanfattningsvis anser 

samtliga respondenter att de delar både värdegrund och mål med organisationen, vilket vittnar 

om ett målkongruent förhållande. 

Incitament- och bonussystem 
Det existerar givetvis organisationer där de övergripande målen inte går i linje med de 

handlingar som den anställde utför, ur ett perspektiv av självupplevt egenintresse.  Ett vanligt 

tillvägagångsätt för att få de anställde att anamma de organisatoriska målen är att använda sig 

av incitament- och bonussystem, varför vi valde att ha med en fråga om det fanns något 

liknande inom KF. Baserat på respondenternas kännedom existerar det inga som helst 

bonussystem inom varken företagsledningen eller styrelsen inom KF. En person som själv sitter 

i ledningen förklarade uttryckligen sin åsikt att bonussystem inte hör hemma i en kooperativ 

företagsledning. Respondenten formulerar sig på följande vis: 

”Eller om man säger så här, det ska finnas marknadsmässiga löner och allting, för 

man konkurrerar. Jag har svårt att se att någon i KF:s ledning eller något sånt 

skulle få bonus kopplat till ekonomiska resultat och sånt. För då kan man driva det 

kortsiktigt…” 

Respondenten menar vidare att: 

”… är man lagspelare så är det inga större problem att komma in i en sån här 

organisation” 
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Ytterligare en respondent håller med om att det inte bör finnas några bonussystem, enbart av 

den anledning att organisationen är ett kooperativ. En annan respondent frågar sig snarare hur 

måluppfyllelsen kan säkerställas när det inte finns några ekonomiska incitament, men sedan 

lyfter denne fram att det kanske är tillräckligt med den lojalitetsplikt som finns inom 

kooperationen. 

Huvudtema 3: Kooperation och storlek 
I den tredje och sista delen av våra intervjuer är avsikten att ta reda på hur den kooperativa 

organisationsformen och dess storlek påverkar bolagets verksamhet. Vi ämnar ta reda på vad som 

är de specifika särdragen för ett kooperativ, och hur dessa påverkar styrningsarbetet. 

Avslutningsvis tar vi reda på hur de olika delarna inom kooperativet representeras, från den 

individuella medlemmen till KF:s företagsledning. 

Kooperationens särdrag 
Det uppdagades delade meningar bland respondenterna huruvida verksamheten hade varit 

enklare att bedriva om organisationen inte varit ett kooperativ. Först och främst skiljer sig KF 

från exempelvis ett aktiebolag på det viset att kooperativ inte är börsnoterade samt att de 

saknar aktier. Detta är något som delvis skapar begränsningar, då företagsledningen inte kan 

erbjudas aktieinnehav som ersättning. Dock menar en respondent att kooperativa medarbetare 

givetvis inte kan ersättas sämre än andra, utan måste erhålla marknadsmässiga villkor i 

enlighet med andra organisationsformer. Annars hade KF inte haft möjligheten att attrahera de 

duktiga medarbetarna som de anser sig förfoga över. Respondenten hävdar att 

förutsättningarna för ersättning inte på något sätt är sämre inom kooperationen, och tror 

därför att det, sett ur denna aspekt, inte hade varit enklare att driva verksamheten i en annan 

organisationsform. 

Att bedriva ett kooperativ skapar en slags trögrörlighet, då alla ska vara med och bestämma. 

Det blir längre omvägar till beslut, och det jobbas lite mer internt vilket gör att de budskap som 

organisationen vill föra fram kanske inte alltid når ut. Trögrörligheten beror på det 

komplicerade systemet där föreningarna är ägare i KF, och vars medlemmar är butikernas 

kunder. Det är inte alltid lätt att få alla att vara överens. Detta är något som flera respondenter 

påpekar måste förbättras, och även särskiljer KF från andra organisationsformer där 

beslutsprocessen kanske är något snabbare, då färre är inblandade i beslutsfattandet. 

Det var just beslutsprocessen som blev det stora huvudämnet i frågan om det varit lättare ifall 

KF inte varit en kooperation. En person uttrycker sig på följande vis:  
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”Kommer du från ett aktiebolag där man bara kan säga ”nu är det såhär”, då är det 

här en helt annan typ av verksamhet som man måste lära sig att förhålla sig till. 

Men när å andra sidan, har beslutet gått igenom och man är överens, så får man en 

enorm kraft att driva igenom det.” 

Att besluten måste förankras i ett tidigt skede behöver således inte ses som något negativt. När 

ett beslut väl gått igenom, kan det genomföras med en rejäl slagkraft då samtliga är med på vad 

som gäller. Detta är något som snarare kan ses som en fördel med kooperativ. Problemet är att 

KF inte riktigt fått till den kraft som krävs för att förankra besluten, då det fortfarande saknas 

tillit och samsyn inom organisationens alla led. Skulle detta förbättras, tror ett flertal 

respondenter att de skulle få till en stark kraft i sina genomföranden. 

De kooperativa särdragens påverkan på verksamheten 
Det som framgår flertalet gånger under intervjudagarna är att styrningen i KF i sin helhet är 

alldeles för svag och inte så konkret som den hade behövt vara. Om svagheten dock har den 

kooperativa organisationsformen att skylla är desto mer otydligt. Det kan lika gärna bero på 

KF:s sätt att bedriva sin verksamhet, än just den unika organisationsformen. Även KF:s storlek, 

med 31 föreningar och 3,4 miljoner medlemmar, försvårar givetvis styrningsarbetet. 

Storlekens omfattning gör det svårare att bibehålla den kooperativa tanken, det vill säga att 

medlemmen äger organisationen och har möjlighet att påverka. Den tanken är enklare att hålla 

fast vid i ett mindre kooperativ och ställer därför högre krav på större kooperativ att tydliggöra 

sin företagsform. 

Storlekens betydelse 
I ett mindre kooperativ är medlemmarna betydligt närmare verksamheten, vilket också gör att 

lojaliteten blir betydligt starkare. Medlemmarna ser en större anledning till att engagera sig, 

vilket tydligt syns i exempelvis föräldrakooperativ där majoriteten av medlemmarna är väldigt 

engagerade i verksamheten. Ju större kooperativet blir, desto mer abstrakt och anonymt blir 

medlemskapet, och naturligtvis sjunker engagemanget hos varje medlem. En respondent 

förklarar skillnaden mellan stora och små kooperativ: 

”/…/ Det ger ju oss, mot ett mindre kooperativ där du är medlem just för att du vill 

vara medlem där, en jätteutmaning. Det blir ju med storleken, och närheten 

försvinner. Du känner dig kanske inte som en del av någonting, som medlem på 

samma sätt. Det behöver ju vi skapa, den känslan av att du faktiskt är en del av 

någonting.”  
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Medan de flesta respondenter är eniga om att kooperativets storlek skapar komplexitet och 

försvårar för ledningen att driva verksamheten, menar en respondent att det inte alls har med 

storleken att göra. Det handlar snarare om styrningsmodellen. Respondenten menar att det 

som saknas är tydlighet. Hade KF bara kunnat vara tydliga med vad som krävs och förväntas av 

kooperativet såväl som av ägarna, hade det inte spelat någon roll om det var tio eller 150 000 

medlemmar. 

Storlekens betydelse är mycket tydlig i organisationens struktur, då den består av både väldigt 

små medlemsföreningar och enormt stora medlemsföreningar. För att få de olika föreningarna 

att jobba enhetligt gäller det att hitta en balans mellan inflytande och rationalitet. I de större 

föreningarna finns det en större rationalitet, som gör att de kan få större försäljningsvolymer, 

bättre lägen, och marknaden bearbetas på ett betydligt effektivare sätt. Detta kan i sin tur leda 

till en större ekonomisk nytta för medlemmarna. Samtidigt finns det en större närhet i de små 

föreningarna, där inflytandet från medlemmarna är större än i de stora föreningarna, vilket 

givetvis också är en viktig faktor för ett kooperativ. Att små, olönsamma butiker måste läggas 

ner är dock en nödvändig utveckling, enligt en person i ledningen, som inser svårigheten i 

utvecklingen, men förklarar att låga kostnader måste uppnås genom stordriftsfördelar och 

centralisering.  

I KF:s situation är det många personer som inte är medlemmar för att de delar värderingar med 

organisationen och tror på deras arbete, utan snarare för att dra nytta av de medlemspriser 

som erbjuds i butikerna. Det problemet är enklare att undvika i ett mindre kooperativ där 

medlemmarna faktiskt är medlemmar för att de tror på verksamheten. Detta är en utmaning 

för KF, då närheten till de individuella medlemmarna försvinner i och med storleken på 

organisationen. En respondent menar att de måste jobba på att skapa en särskiljande känsla av 

att medlemmarna faktiskt är en del av någonting större än en bonusklubb.  

”Men det här med tydlighet från början. Vad är det för medlemsnytta? Hur 

definierar vi den så att vi kan följa upp de bitarna på ett tydligt sätt?” 

Ytterligare är det viktigt att kunna tydliggöra kopplingen mellan medlemskapet och nyttan utav 

det, något som KF försöker göra genom att lyfta fram själva ägandet. 

Organisationens beståndsdelar 
I våra intervjuer ställdes även en fråga gällande huruvida de olika beståndsdelarna inom KF:s 

organisation samspelar, det vill säga från ett aktivt medlemsdeltagande, via goda 

medlemsrepresentanter, eventuell oberoende expertis samt slutligen en god företagsledning. 
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Vi önskade ta reda på om uppfattningen är att alla delarna tar plats i KF:s organisation, om 

någon är över- eller underrepresenterad och hur det i så fall tar sig uttryck. 

Medlemsröst 
Det är av stor vikt att medlemmarna kan särskilja KF, Coop och deras verksamhet från 

konkurrensen. I dagsläget tydliggörs det inte tillräckligt vad som är skillnaden mellan ett 

medlemskap i KF och Coop och ett medlemskap hos ICA, Willys, IKEA och så vidare. Det står 

tydligt klart att KF kan göra mycket mer vad gäller att förmedla budskapet om vad ett 

medlemskap faktiskt innebär, och vilka möjligheter medlemmarna har att påverka 

verksamheten. Denna utmaning delas mellan KF centralt och föreningarna, som måste bli bättre 

på att fånga upp individuella medlemmar med potential.  

”Jag tror att det är viktigt att man har bra medlemmar ute i föreningarna som i sin 

tur blir bra styrelseledamöter i föreningarna som i sin tur blir bra 

styrelseledamöter i KF. Att den kedjan hänger ihop.”  

Representation 
En respondent förklarar att rekryteringsbasen för KF:s styrelse är baserad på de 3,4 miljoner 

medlemmarna, och att det därifrån är föreningarnas uppdrag att hitta lämpliga kandidater som 

sedermera kan bli invalda som representanter i KF:s styrelse. Styrelsens representeras av 

personer med skilda erfarenheter, från generaldirektörer och företagsledare till akademiker 

och forskare. På det sättet finns en diversifiering inom styrelsen. Det viktigaste, enligt samma 

respondent, är att ledamöterna upprätthåller en viss nivå kompetensmässigt, och är 

demokratiskt valda. Samtidigt kan styrelsen idag upplevas som lite gammaldags, och har 

stundtals svårt att anpassa sig efter det snabbföränderliga klimatet. En parallell kan dras till 

föreningsstyrelserna, där en respondent hävdar att det ibland är ett mörker, det vill säga att 

styrelserna inte upprätthåller samma nivå över hela landet. I och med att det är föreningarna 

som i det långa loppet tillsätter styrelserepresentanterna måste mycket arbete och kraft läggas 

vid att just se till att föreningsstyrelserna fungerar väl. En respondent resonerar att ju mer 

komplex förening desto mer bredd på kompetens behövs i styrelsen. Komplexiteten ökar med 

storleken, vilket innebär att ju större förening, desto större krav på kompetens. 

En respondent anser att det kan vara en hämmande faktor inom kooperationen att det konstant 

plockas in ledamöter från andra kooperativa verksamheter. Exempelvis i aktiebolag tillsätts 

inte en styrelse på demokratiska grunder, utan där kan även så kallade styrelseproffs tillsättas 

som inte nödvändigtvis kan branschen, utan snarare kan styrelsearbete. Inom KF blir det 
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därmed väldigt viktigt med utbildningen av valberedningar runtom i landet, för att på det sättet 

kunna säkerställa kvaliteten på de kandidater som tas fram. Den tidigare frekvent använda 

metoden var att plocka in styrelseledamöter utifrån sin bekantskapskrets, vilket varken är 

professionellt eller demokratiskt försvarbart. Exempelvis i Coop Nord försöker de få till en 

förändring eftersom valberedningen ofta tar fram sina förslag på representanter från 

pensionärsföreningar, vilket inte är hållbart i längden. 

Expertis 
I dagsläget har KF inga externa ledamöter i styrelsen, bortsett från koncernchefen för OK, som 

ändå är svår att räkna som oberoende. Det föreligger expertis i styrelsen idag, då samtliga 

ledamöter besitter erfarenheter och är demokratiskt utsedda av sina medlemmar som de mest 

lämpade kandidaterna. Samtidigt är viss kompetens mer företrädd än annan, och där kan 

styrelsen bli ännu bättre. En respondent hävdar att oberoende expertis är omöjlig att ta in i KF:s 

styrelse, och det endast skulle vara möjligt för Coop Sveriges styrelse, där det faktiskt sitter två 

oberoende personer utan kooperativ bakgrund. I KF, som är en federation, ska samtliga 

ledamöter vara medlemsrepresentanter. 

Flera respondenter anser att utifrån de 3,4 miljoner medlemmarna som 

konsumentföreningarna består av, så finns tillräckligt många människor med både hög 

kompetens och utbildning. Att kompetensen inte skulle finnas är en icke-fråga, men däremot 

måste det finnas en tydlig kravställning, att se till att styrelsen verkligen arbetar affärsmässigt 

och professionellt. 

Företagsledning 
Som ett alternativ till att ta in oberoende expertis till styrelsen, menar en respondent att 

företagsledningen istället temporärt kan ta in experter och få ta del av deras utlåtanden i 

specifika frågor. Tanken är då, bland annat, att frågor kan prövas med experter innan de läggs 

fram för styrelseutlåtanden. Exempelvis, berättar en respondent, finns det specifika 

konferenser där olika kooperatörer träffas, däribland KF:s Vd Tommy Ohlström. På dessa 

konferenser bjuds även externa experter in, som tillför kompetens inom just sitt område. 

Mycket har hänt de senaste åren vad gäller de anställda inom KF och dess företagsledning, där 

flera nya personer har tillsatts med expertkunskap inom vissa områden. Däribland utmärker 

sig Stephanie Hsieh Albrektsson inom Compliance, Pia Carlsson Thörnqvist inom varumärken 

och kommunikation, Fanny Persson med medlemsfrågor och Patrik Schinzel med fokus på 

styrningen. Flera respondenter nämner att kompetensen stärkts på företagsledningsnivå. 
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Sammanfattning av den empiriska referensramen 
KF har under de senaste åren stått inför en rad utmaningar, vilket lett till den stora 

förändringsprocessen som organisationen just nu genomgår, där fokus ligger på renodling av 

dagligvaruhandeln. De förluster som uppstått kan ses som ett resultat av den svaga styrningen 

KF präglats av. Att styra en såpass stor organisation är minst sagt en svår uppgift, där det är 

viktigt att ta hänsyn till medlemmarnas önskemål och åsikter, samtidigt som verksamheten ska 

drivas framåt. Styrningsarbetet försvåras ytterligare då organisationens medlemsföreningar 

inte är homogena till sin karaktär och därmed drivs på olika sätt.  

Styrningen inom KF anses vara informell, där det finns en avsaknad av tydliga riktlinjer om hur 

processer ska genomföras. I och med att personerna inom organisationen står varandra nära, 

har strikta riktlinjer inte ansetts vara nödvändiga, då tilliten till varandra varit stark. 

Exempelvis har det varit otydligt vilka beslut som företagsledningen behöver ta genom 

styrelsen, och vilka beslut de kan fatta på egen hand. På senare tid har det dock framgått att 

detta inte är hållbart, då avsaknaden av uppföljning och kontroller möjliggör för en svag 

genomförandekraft och bristfälliga tillvägagångssätt i uppnåendet av de uppsatta målen, som 

framförallt handlar om att uppnå medlemsnytta. Om KF lyckas övervinna utmaningarna som 

de stått inför, kan de ta vara på de kooperativa fördelar som medföljer, där den största fördelen 

är att kooperativets medlemmar tillsammans kan förhandla bättre avtal än vad en enskild part 

kunnat göra på egen hand.  

KF:s styrelse, som representerar medlemsföreningarna, har en god relation till 

företagsledningen. Däremot har dess kommunikationsförmåga gentemot föreningarna varit 

bristfällig, något som för närvarande är under förbättring. Det är av stor vikt att klargöra varför 

det är gynnsamt att ingå i kooperativ verksamhet, något som idag fortfarande är svårbegripligt 

för den individuella medlemmen. För att både förbättra kompetensen ute i 

medlemsföreningarna och öka engagemanget hos de individuella medlemmarna, har KF gjort 

stora satsningar på såväl styrelseutbildningar som valberedningsutbildningar. Utifrån de 3,4 

miljoner medlemmarna är det sedan föreningarnas ansvar att hitta lämpliga kandidater som 

kan väljas in som medlemsrepresentanter i KF:s styrelse. I och med den stora urvalsbasen anser 

de intervjuade att det vore osannolikt att inte kunna finna den expertis som efterfrågas ute 

bland medlemmarna. Genom att vända sig till medlemmarna kan organisationen dessutom 

försäkra sig om att göra deras röster hörda. Detta tillvägagångssätt gör att externa ledamöter 

uteblir i styrelsen.  
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Gällande intressekonflikter handlar det snarare om en konflikt om hur organisationen ska 

uppnå de gemensamt delade intressena, snarare än en oenighet bland parternas mål. Det är 

uppenbart att samtliga vill leva upp till de kooperativa principerna och bidra till medlemsnytta, 

vilket är organisationens huvudsakliga mål. De som jobbar inom organisationen tror på den 

kooperativa tanken och delar dess värdegrund. I kooperativ verksamhet finns det två 

målsättningar, både den ekonomiska och den sociala. Den dubbla målsättningen är dock inget 

som upplevs som försvårande när målen ska uppnås. Däremot saknas det ett gemensamt 

synsätt på hur målen ska uppnås, vilket leder till en svag genomförandekraft i 

beslutsprocesserna. Den svaga genomförandekraften beror delvis på det nödvändiga 

medlemsdeltagandet och -samtycket som efterfrågas, vilket saktar ner processerna i och med 

det stora antalet medlemmar. För att kunna förbättra genomslagskraften fokuserar KF idag på 

att vara öppna och transparenta, samtidigt som de har utvecklat en bättre förankringsprocess 

och dialog mellan organisationens olika aktörer. 

En vanligt förekommande konflikt är den som uppstår mellan medlemsföreningarna och KF 

centralt, vilken handlar om hur den dagliga verksamheten ska genomföras. I och med att 

föreningarna är såpass olika, både till storlek och till sitt sätt att driva verksamheten, blir det 

en otroligt komplex uppgift för företagsledningen att fatta beslut som passar samtliga 

medlemmar. Även bristen på tillit, som är mer förekommande mellan KF centralt och 

föreningarna, är en bakomliggande faktor till de intressekonflikter som uppstår. 

För att minimera risken för att anställda ska agera utefter egenintresse, samt höja 

målkongruensen inom en organisation, är en vanlig lösning att använda sig av incitament- och 

bonussystem. Inom KF är detta dock ett tillvägagångssätt som helt uteslutits, då det inte anses 

höra hemma inom kooperationen. Dessutom talar det emot de kooperativa principerna om att 

vinsten ska distribueras lika mellan medlemmarna. 

Det är tydligt att storleken har en försvårande påverkan på styrningen, eftersom ett såpass stort 

kooperativ som KF skapar en trögrörlighet i beslutsprocessen, då samtliga ska vara med och 

bestämma. Dessutom går både lojalitet och engagemang hos medlemmarna förlorade i ett 

större kooperativ då det är svårt att undvika känslan av anonymitet i medlemskapet. Hade 

kooperativet varit bättre på att skapa en tydlighet i vad som förväntas av medlemmarna och 

vad de får i gengäld av sitt medlemskap, hade lojaliteten och engagemanget varit lättare att 

bibehålla trots KF:s storlek. Det står klart att KF kan förbättra sig avsevärt när det kommer till 

att förmedla budskapet om vad ett medlemskap faktiskt innebär. 
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Analys 

I det följande avsnittet analyseras det empiriska bidraget med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Avsnittet är strukturerat utefter de teoretiska koncept som studerats, det vill säga 

agentteorin, förvaltarteorin och målkongruens. Detta följs sedan upp av en analytisk genomgång 

av de styrningsutmaningar som upptäckts inom fallorganisationen, och hur dessa stämmer 

överens med de kooperativa styrelseutmaningar som Chris Cornforth beskriver. Vi ämnar även 

analysera huruvida Johnstons Birchalls ramverk över de organisatoriska beståndsdelarna går att 

applicera i en svensk kontext, och ta reda på om KF inkorporerar kooperativets samtliga instanser 

i beslutsfattandet. Slutligen ämnar vi beskriva den kooperativa styrningen utifrån en 

analysmodell som innefattar samtliga av de ovan nämnda teorierna. Underrubrikerna i analysen 

är, på samma sätt som i empirin, baserade på de övergripande ämnen som behandlats i 

intervjuerna. 

Agentteorin 
Jensen och Meckling (1976) definierar agentteorin som en relation där en eller flera personer 

(uppdragsgivare) anlitar andra personer (agenter) att för uppdragsgivarnas räkning utföra 

vissa tjänster, vilket innebär att beslutanderätten delegeras från uppdragsgivarna till 

agenterna. Vidare förklarar författarna att, så länge både uppdragsgivare och agenter är 

nyttomaximerande, finns det goda skäl att anta att agenterna inte alltid kommer agera i 

uppdragsgivarnas bästa intressen (Jensen & Meckling 1976). Den ansvarsdelegering som 

Jensen och Meckling (1976) beskriver valde vi att undersöka genom det empiriska huvudtemat 

delegering av ansvar, där vi ställde frågor gällande relationen och kommunikationen mellan de 

tre involverade parterna inom KF:s styrning, det vill säga medlemsföreningarna, styrelsen och 

företagsledningen. Från ett agentteoretiskt perspektiv önskade vi undersöka det potentiella 

agentförhållandet mellan styrelsen, det vill säga uppdragsgivarna i KF, och företagsledningen, 

som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. 

Kommunikation 
Respondenterna tydliggjorde att de individuella medlemmarna generellt inte har någon 

direktkontakt med KF:s styrelse, som är deras förlängda arm i deras roll som ägare. Istället sker 

all kontakt via de medlemsrepresentanter som väljs på respektive förenings stämma. Beroende 

på föreningarnas storlek får de olika antal röster på KF:s årsstämma, och om föreningen är 

tillräckligt stor får de även direktrepresentation i KF:s styrelse i form av ledamöter. Således 

framgår det att det existerar ett tydligt demokratiskt och parlamentariskt strukturerat 
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ägarförhållande inom KF. Styrelsen ska, genom de direktiv som arbetas fram på förslag från 

medlemsföreningarna, ta beslut i frågor och ge KF:s företagsledning uppdrag att utföra med 

målet att öka medlemsnyttan. 

När uppdragsgivarnas och agenternas intressen avviker från varandra beror detta, enligt 

Arrow (1985, se Borgen 2004), generellt på ett av två problem; moral hazard eller adverse 

selection. Vad gäller det förstnämnda, moral hazard, innebär det i en kooperativ kontext att 

företagsledningen medvetet skulle dölja sitt agerande och utförande för styrelsen, eller att 

dessa ageranden är för kostsamma och svåra att övervaka för styrelsen, indirekt medlemmarna 

(Arrow 1985, se Borgen 2004). Adverse selection innebär, å andra sidan, att företagsledningen 

döljer information som antingen är svår eller för dyr att kunna observeras av styrelsen (ibid). 

Företagsledningen i KF har inte anklagats för att medvetet dölja varken sina handlingar eller 

information kring deras arbete, dock har det från medlemshåll riktats kritik mot att KF varit 

dåliga på att förmedla information. Det har tidigare varit svårt för både föreningar och 

individuella medlemmar att få kännedom om vilka beslut som tas och vilka ämnen som det förs 

diskussion om på både lednings- och styrelsemöten. Därmed går det att hävda att KF omedvetet 

förehavt både moral hazard och adverse selection, då de varit underlåtna med att förmedla vad 

som pågår inom verksamheten ut till medlemsföreningarna. Det har dock gjorts krafttag i 

försök att minska detta kunskapsgap, då KF börjat skicka ut veckobrev till föreningarna där de 

förklarar vad som hänt och vad som är på gång inom organisationen. På detta sätt är ambitionen 

att minska den misstänksamhet som existerar från medlemshåll.  

Vidare har intervjuobjekten förklarat att KF:s Vd och KF:s styrelseordförande har en väldigt 

god och nära relation, och att deras vänskap går långt tillbaka. Även detta reducerar riskerna 

för moral hazard och adverse selection, då styrelseordföranden har god insyn och kännedom 

kring vad som pågår inom företagsledningen. Tilläggas skall att KF framöver på ett tydligare 

sätt ska fungera som en mötesplats där föreningarna och KF kan mötas för att diskutera idéer 

och samordna verksamheten, för att på detta sätt ytterligare öka transparensen instanserna 

emellan. Inom riktlinjerna för den nya kooperativa styrningen som ska föreslås på årsstämman 

2017, ska det dessutom införas en utvärderingsfunktion som ska fungera mot både föreningar 

och organisationen i stort. Utifrån våra intervjuer har det visat sig att utvärdering och 

uppföljning varit undermåligt i KF, vilket kan bero på den nära relationen mellan styrelse och 

ledning, där de helt enkelt litat på varandra och inte ansett granskning vara nödvändig. Viss 

uppföljning förekommer dock, då styrelsen noggrant ser över att företagsledningen uppfyller 

vad som utlovats, men enligt flera respondenter finns det mycket mer att göra inom ämnet. Det 
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som speciellt efterfrågas är ökad dokumentation och tydligare riktlinjer för utvärdering och 

uppföljning. 

KF har även på senare tid satsat på utbildningar, både av styrelser och valberedningar, för att 

på det sättet skapa mer enhetligt kompetenta föreningsstyrelser. Införandet av dessa kan även 

det leda till minimerad adverse selection, eftersom styrelsernas kompetens ökar, övervakningen 

förstärks i och med ökad transparens och företagsledningen får då svårare att dölja ett 

eventuellt maktmissbruk. Utbildningarna kommer även att fungera som en naturlig ingång till 

KF och dess centrala verksamhet som en mötesplats, vilket i sin tur leder till en större förståelse 

och homogenitet bland landets föreningar, dess medlemmar, och förbundet i stort. 

Incitament, granskning och utvärdering 
Jensen och Meckling (1976) förklarade att det i synnerhet finns två mekanismer som antingen 

kan reducera eller till och med få agentproblematik att upphöra i organisationer (Jensen & 

Meckling 1976). Den första och även den vanligaste mekanismen är olika typer av 

incitamentsprogram med målet att belöna företagsledare som på ett eller annat sätt lyckats 

maximera ägarnas avkastning. Belöningarna som åsyftas är nästan uteslutande av finansiell 

karaktär, och kan ta sig uttryck genom ökat aktieinnehav eller bonusar som betalas ut. Av 

resultaten från våra intervjuer att döma finns inga sådana incitamentssystem inom KF, och de 

flesta respondenterna ansåg även att bonussystem inte skulle fylla en funktion inom kooperativ 

eftersom dess syfte är att distribuera eventuell vinst till samtliga medlemmar. Således kan inte 

ägarna eller styrelsen genom dessa medel få företagsledningens intressen att gå i linje med 

ägarnas. Istället, enligt Jensen och Meckling (1976), får organisationen förlita sig på en tydlig 

och väl implementerad styrningsstruktur bestående av kontrollsystem, revisioner, 

granskningar och utvärderingar (ibid), vilket påminner om den nuvarande situationen i KF.  

Inom KF finns ett specifikt tillsatt revisionsutskott vars uppgift är att granska och 

återrapportera till styrelsen. Detta utskott utformades som en konsekvens av att den interna 

revisionen inte hade fungerat på ett önskvärt sätt, och det fanns en önskan om att tydligare 

säkerställa en utvärdering av styrelsens arbete. Genom revisionsutskottet kan 

medlemsföreningarna övervaka och se till att de beslut som tas är grundade på deras intressen 

och inte några egenintressen från vare sig styrelse eller företagsledning. Den 

utvärderingsfunktion som nämnts ovan som en del av den nyligen framställda kooperativa 

styrningen kommer även den att bidra med ökad granskning å medlemmarnas vägnar. En 

respondent gav även ett förslag på att tillsätta en så kallad Compliance Officer som specifikt 
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skulle arbeta med ytterligare granskning och utvärdering av styrelsens arbete. Enligt Jensen 

och Meckling (1976) kommer potentiellt egennyttiga agenter och deras opportunistiska 

beteende att begränsas genom dessa typer av kontrollsystem, men det blir svårt att stävja 

beteendet helt då styrsystem i regel är ofullkomliga. Utifrån de genomförda intervjuerna 

uppdagades det att företagsledningen tidigare haft betydligt större makt än vad de har idag, och 

att styrelsen och därmed medlemmarna åsidosattes i beslutsprocesserna. Detta kan tyda på ett 

mer agentlikt beteende vilket enligt våra respondenter inte förekommer i dagens KF eftersom 

styrelsen återtagit makten och de mål som eftersträvas grundas i medlemmarnas intressen, 

vilket snarare förknippas med förvaltarskap. 

En ytterligare underlättande faktor, enligt Jensen och Meckling (1976), är i fall det finns en 

längre ömsesidig relation mellan uppdragsgivare och agenter (ibid), något som stämmer väl 

överens med situationen på KF, där Vd och styrelseordförande arbetat länge tillsammans. 

Jensen och Meckling (1976) upplever dock inga problem med en såpass nära relation mellan 

styrelse och ledning, något vi enligt vår studie anser vara tvivelaktigt, då viljan att granska och 

utvärdera kraftigt reduceras när arbetsrelationer är starka. Empiriinsamlingen vittnar även om 

problematiken kring personberoende som grundar sig i att processer och tillvägagångssätt inte 

är formellt nedskrivna och dokumenterade. Således uppstår en situation där vårt empiriska 

bidrag vittnar om en problematik som den teoretiska referensramen bortser ifrån. 

Agentens motivation och karaktärsdrag 
Agenter ur ett motivationsperspektiv, förklarar Davis med flera (1997), motiveras av yttre 

faktorer som är konkreta, utbytbara och med ett mätbart marknadsvärde, exempelvis 

aktieandelar (Davis m.fl. 1997). Som tidigare nämnts finns det inga aktier inom KF, och heller 

inga bonussystem, vilket innebär att det finns begränsade motiverande faktorer av finansiell 

karaktär för agenter inom kooperativ. Inom KF är det snarare en ökad medlemsnytta som 

eftersträvas av de anställda än personlig egennytta. 

Vidare beskrivs agenter, enligt Davis med flera (1997), som individualister eftersom de sätter 

personliga mål framför de organisatoriska, tänker kortsiktigt och inte lägger alltför stor vikt vid 

affärsmässiga relationer (Davis m.fl. 1997). Det kortsiktiga tänket rimmar illa med de 

kooperativa principerna som KF eftersträvar i sitt arbete, som bland annat syftar till att skapa 

långsiktig medlemsnytta, såväl ekonomisk som social, vilket är en förutsättning och en ständig 

utmaning för att verksamheten ska fungera (Mann 2014; Giertz & Strömberg 1991). Dessa 

individualistiska karaktärsdrag är inget vi uppmärksammat under de intervjuer som 



71 
 

genomförts med personer i styrelse- eller ledningsbefattning inom KF. Däremot uppstår en viss 

känsla av individualism från medlemshåll, där föreningarna ofta ser till sin egen förenings 

bästa, vilket kan bero på den tillitsbrist som föreligger mellan KF centralt och föreningarna. 

Huruvida det kan klassas som individualism, när det ändå i slutändan är de individuella 

medlemmarna som ska gynnas, går att diskutera. Vad som står klart är dock, återigen, att det 

krävs en större gemensam samstämmighet mellan medlemsföreningarna och KF centralt. 

Beslutsfattandet 
Från de intervjuer som genomförts visade det sig att det i dagsläget inte finns några utstakade 

riktlinjer för vilken typ av beslut som företagsledningen, med Vd i spetsen, kan ta på egen hand. 

Även om det i bolagsordningen finns viss information om vad som måste gå via styrelsen, så 

kan den informationen lätt misstolkas. Således spelar det sunda förnuftet en viktig roll, och 

mycket ansvar hamnar på den erfarenhet och kunskap som Vd besitter när ett beslut om vad 

som måste tas via styrelsen ska fattas. Sett till dessa omständigheter hade exempelvis 

tillsättandet av en agent som Vd varit förödande, eftersom besluten hade präglats av egennytta. 

Omständigheterna förutsätter därför en förvaltare vid Vd-posten, då de beslut som tas utan 

styrelsens godkännande kan säkerställas vara i organisationens, och därmed medlemmarnas, 

intressen. Detta till trots så har företagsledningens beslutsfattande stramats åt väsentligt sedan 

ett par år tillbaka, enligt en respondent. Åtstramningen kan bero på att den tidigare Vd:n, som 

med hårda nypor och stark beslutsförhet försökte förändra KF:s riktning, avskedades då hans 

tuffa metoder mötte på motstånd. En annan respondent efterlyser tydligare policys över 

beslutsfattandet, samt dokumentation över vad som faktiskt sker på KF. Samma respondent 

tillägger att det även är av stor vikt att styrelsen inte blir för operationell i sitt arbete, då detta 

skulle störa den roll- och ansvarsfördelning som föreligger. Det ska, enligt en tredje respondent, 

inte finnas utrymme för tolkning när styrelsen beslutat om genomförandet av ett uppdrag. 

Sammantaget är det svårt att urskilja ett tydligt agentförhållande mellan styrelsen och 

företagsledningen inom KF, det vill säga att företagsledningen agerar, och förväntas agera, 

utefter egenintressen. Utifrån det empiriska bidraget stödjer ingen respondent de 

karaktärsdrag som kännetecknar en agent. Ingen tycks drivas av egenintressen som avviker 

från medlemmarnas intressen och de kooperativa principerna, och ingen anser att någon form 

av incitament- eller bonussystem skulle förbättra verksamheten och göra den mer slagkraftig. 

Däremot urskiljer sig viss agentproblematik inom organisationen, exempelvis förhållandet 

mellan styrelse och ledning där problematiken snarare grundas i bristen på riktlinjer och att de 

goda relationerna parterna emellan försvårar granskning, övervakning och kontroll. Vidare 
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uppstår även agentproblematik mellan medlemsföreningarna och KF centralt, där föreningarna 

inte alltid anser att de beslut som tas, och de direktiv som ges ut, är i deras favör. Den här typen 

av agentproblematik tycks dock inte vara av agentteoretisk natur. Detta till trots pågår nu en 

process med implementering av vissa styrinstrument, bland annat ökad utvärdering och 

uppföljning, vilket överensstämmer med de åtgärder som agentteorins författare föreslår. 

Införandet av dessa agentteoretiska åtgärder i en organisation som starkt präglas av 

förvaltarskap pekar på att något inte fungerar som det ska, vilket skulle kunna indikera på 

brister ur ett förvaltarperspektiv. Därmed kommer vi nu vidare undersöka agentproblematiken 

ur ett förvaltarteoretiskt perspektiv. 

Förvaltarteorin 
Förvaltarteorin framför en alternativ syn på agentproblematiken, och särskiljer sig gentemot 

agentteorin genom att förvaltare sporras av ett behov att uppnå framgång tillsammans med 

företaget. Vidare motiveras förvaltare snarare av en inre tillfredställelse än av yttre faktorer 

och drivs av bekräftelse, en stark pliktkänsla och en sammanfogning av det individuella egot 

och organisationens anseende utåt (Donaldson & Davis 1991). Förvaltarteorin förkastar tanken 

om uppdragstagare som totalt egennyttiga med krav på extern motivation, och beskriver 

istället företagsledare som personer som i grund och botten vill utföra ett gott arbete och 

förvalta organisationens tillgångar på bästa möjliga sätt (ibid). Davis med flera (1997) 

beskriver teorin som att där agentteorin förklarar orsakerna till varför intressen avviker från 

varandra, förklarar förvaltarteorin vad som får intressen att sammanfalla. Däremot påvisas inte 

problematik på samma sätt som inom agentteorin, vilket väcker frågan gällande vilka 

utmaningar som organisationer som präglas av förvaltarskap står inför. Förvaltare, till skillnad 

från agenter, motiveras helt enkelt av att agera i uppdragsgivarnas intressen, och anser att 

kollektivt beteende leder till större nytta än individuella egennyttiga beteenden (Davis m.fl. 

1997). 

Genom att återkoppla till diskussionen som fördes i föregående avsnitt, där våra intervjuer inte 

påvisade ett agentförhållande mellan styrelsen och företagsledningen, är det desto enklare att 

urskilja ett ömsesidigt förvaltarbeteende mellan parterna. Det övergripande målet, att skapa en 

ökad medlemsnytta med grund i den kooperativa värdegrunden, visade sig överensstämma 

mellan samtliga respondenter, där lojalitet, tillit, samarbete och långsiktighet var faktorer som 

flitigt nämndes som kooperativets bakomliggande krafter. 
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Den gemensamma värdegrunden 
En underlättande faktor vid etableringen av ett förvaltarteoretiskt förhållande är att det finns 

en gemensam värdegrund som delas av den anställde och organisationen. Att personer som 

arbetat länge på ett företag även delar dess värdegrund är något som kan förväntas, men genom 

våra intervjuer insåg vi att även de som arbetat på KF under en betydligt kortare period 

identifierar sig med, och delar, organisationens värdegrund. Vad gäller frågan om incitament- 

och bonussystem som togs upp i föregående avsnitt hävdar en respondent att ekonomiska 

incitament skulle kunna bidra till säkerställandet av måluppfyllelse, men att det inom KF i 

många fall är tillräckligt med den lojalitetsplikt som organisationsformen präglas av. Just 

pliktkänslan är ett vanligt förekommande karaktärsdrag hos förvaltare. 

Istället för införandet av incitament- och bonussystem föreslår Jensen och Meckling (1976) att 

ökad kontroll, övervakning, granskning och utvärdering kan reducera potentiell 

agentproblematik (Jensen & Meckling 1976). Detta är något KF infört tydligare under senare 

år, och det är även en del av den kooperativa styrning som är tänkt att införas inom kort. Från 

en förvaltarsynpunkt kan detta dock bli problematiskt, och till och med verka kontraproduktivt, 

då ökad övervakning kan leda till en underminering av det pro-organisatoriska beteendet som 

förvaltare präglas av (Argyris 1964, se Davis m.fl. 1997). Med ökad övervakning kommer 

förvaltaren inte längre känna sig anförtrodd och tappar således i motivation, och 

implementeringen av styrsystemen kommer att tolkas som en kränkning av tilliten och 

förtroendet mellan ägare och företagsledning (Bouillon m.fl. 2006). Det gäller således för KF, 

som förknippas med förvaltarskap, att vara försiktiga vid den implementering av diverse 

styrsystem som införts och som planeras att införas, så att det gynnsamma förvaltarbeteendet 

inte tas för givet och urholkas. 

Beslutsfattandet 
När det gäller relationen mellan styrelse och företagsledning, och dess beslutsfattande, visar 

det sig att företagsledningen tidigare haft betydligt friare tyglar, då organisationen i stort 

kallades för ”Direktörs-Konsum”, vilket antydde på att ledningen hade mer makt än styrelsen, 

och därmed medlemmarna. Ordningen är numera återställd, och styrelsen sitter återigen på 

den slutgiltiga beslutandepositionen. Dock hävdar KF:s nuvarande Vd, Tommy Ohlström, att 

han inte ser någon prestige i att demonstrera sin självständighet gentemot styrelsen och 

därmed kan transparensen mellan instanserna minskas. Istället förklarar han att han hellre 

samarbetar med styrelsen och hittar en gemensam balanspunkt. Vidare menar Tommy att det 

inte finns en kirurgisk princip över vilka beslut som företagsledningen får ta utan ett 
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styrelsegodkännande, utan att faktorer som erfarenhet, kunskap och Vd:s sunda förnuft spelar 

in. Riktlinjerna för vad en Vd får och inte får besluta om, eller snarare bristen på dessa, kan tyda 

på ett tillitsförhållande där styrelsen utgår från att de beslut som tas är de som också är bäst 

för verksamheten. Detta stämmer överens med den definition av förvaltare som Davis med flera 

(1997) presenterat, där förvaltaren tar de beslut som, enligt dennes uppfattning, ligger i 

organisationens bästa intresse och att förvaltaren tillfredsställs av vetskapen om att denne 

arbetar för organisationens bästa (Davis m.fl. 1997). Vidare förklarar Davis med flera (1997) 

att förvaltare sätter ett högre värde vid ett jämställt förhållande mellan uppdragsgivare och 

förvaltare, vilket kommer uppmuntra utvecklingen av goda förhållanden mellan dessa (ibid). 

Även detta finns det spår av inom KF, där det förekommer ett gott förhållande mellan 

företagsledningen och styrelsen, vilket avspeglas i relationen mellan Vd och 

styrelseordförande. Det goda förhållandet kan dock vara en del av förklaringen till varför vissa 

respondenter har en uppfattning om att uppföljningen och utvärderingen är bristfällig inom KF. 

Personberoendet och det faktum att det framgår att dokumentationen över processer är 

bristfällig är ytterligare argument som talar till förvaltarskapets nackdel, vilket tidigare inte 

presenterats i förvaltarteorin. Cornforth (2004) menar att om för mycket energi läggs på 

samarbete kan detta leda till att företagsledningens idéer och strategier inte utmanas eller 

granskas ordentligt, vilket stämmer väl överens med situationen på KF.  

Där Davis med flera (1997) beskriver agenter som individualister som drivs av egennytta, 

beskriver de förvaltare som kollektivister. Dessa lägger stor vikt vid grupptillhörighet, undviker 

gärna konflikter, värdesätter långsiktiga relationer och prioriterar organisationens mål framför 

sina egna (Davis m.fl. 1997). De utmärkande karaktärsdragen för en kollektivist känns igen från 

våra intervjuer, där respondenterna fick förklara sin roll och uppfattning kring kooperativ 

verksamhet, men de återspeglas också i de goda gärningar KF åtar sig, där bland annat 

trädplantering ingår. Konflikträdsla var inget som stack ut från respondenterna, men en 

förklaring till detta kan vara just den brist på utvärdering och granskning som föreligger i 

organisationen. En högre grad av övervakning hade säkerligen lett till ett ökat antal konflikter, 

och avsaknaden av dessa styrsystem innebär att organisationen undviker potentiella 

konflikter. Konflikträdsla kan givetvis vara en bidragande faktor till avsaknaden av styrsystem, 

men den största förklaringen ligger snarare i den kooperativa organisationskulturen. 

Förvaltare i ledande befattning 
Det pro-organisatoriska beteendet som särskiljer förvaltare, som tenderar att identifiera sig 

själva med företaget och definierar sig själva som en del av organisationen, ska uppmuntras i 
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allra högsta grad, enligt Donaldson och Davis (1991). Det är i det långa loppet upp till 

föreningarna att fånga upp delaktiga medlemmar, som sedan blir styrelseledamöter i 

föreningarna som i sin tur blir framträdande styrelseledamöter i KF. Den kedjan, mellan 

medlemsföreningarna och KF, är oerhört viktig för att få in rätt folk i styrelsen, enligt en 

respondent. Förvaltare bör helt klart utgöra en del av företagsledningen, och skulle till och med 

kunna sitta på dubbla stolar, både som Vd och ordförande. Detta skulle, enligt Donaldson och 

Davis, resultera i en mer effektiv organisation och generera högre avkastning till ägarna 

(Donaldson & Davis 1991). Någon sådan post med dubbelt ansvar existerar inte per definition, 

men däremot sitter KF:s ordförande Anders Sundström även som ordförande för Coop Sverige 

AB, som ansvarar för driften av Coops verksamhet. Anledningen till Anders Sundströms stora 

engagemang torde vara att han uppfattas som en god ledare i egenskap av den kompetens som 

krävs för att driva organisationen framåt på ett effektivt sätt. Sett till hans goda relationer med 

företagsledningen, det långsiktiga tänket med medlemsnyttan i centrum och ambitionen att 

vända trenden genom stort engagemang, kan Anders Sundström därmed antas vara 

typexemplaret av en förvaltare. 

Sammantaget har de intervjuer vi genomfört utmynnat i en klar bild av både organisationen i 

stort, men även över de personer som verkar inom den. Det är tydligt att samtliga vi intervjuat 

delar den kooperativa värdegrunden som bygger på demokrati, samarbete, pliktkänsla och 

lojalitet och som syftar att leda till långsiktig medlemsnytta, såväl ekonomisk som social. Detta 

återkopplar till teorin om förvaltare, som uttryckligen identifierar sig själva med 

organisationen. Den sammansatta definitionen av förvaltare som Davis med flera (1997) 

presenterar stämmer väl överens med den bilden vi skapat oss utav KF:s medarbetare: 

”När individer identifierar sig med sina organisationer kommer de enklare framkalla 

ett kooperativt, altruistiskt och spontant icke-belönat medborgerligt beteende” 

(Davis m.fl. 1997), författarnas översättning 

Agenter eller förvaltare? 
Generellt delar de som verkar inom KF, både i företagsledningen och övriga anställda, 

styrelseledamöter och föreningsaktiva snarare de förvaltarteoretiska dragen än de 

agentteoretiska. Dock finns det vissa aspekter ur agentteorin som avspeglas inom 

verksamheten, exempelvis de relativt många styrsystem som har satts in och kommer att sättas 

in ytterligare i form av uppföljning och utvärdering. Trots tendensen mot förvaltarskap är ändå 

kraven på uppföljning närvarande, och otvetydigt viktiga för en operationellt effektiv 
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verksamhet. Här gäller det dock från KF:s sida att vara försiktiga, då implementeringen av 

alltför rigida styrsystem kan verka kontraproduktivt mot förvaltare, och därmed urholka det 

pro-organisatoriska beteendet. Vidare går det att påstå att KF omedvetet förehavt både moral 

hazard och adverse selection, då de varit underlåtna med att förmedla information gällande vad 

som bestäms och diskuteras på både lednings- och styrelsemöten. KF har tagit till sig kritiken 

som riktats från medlemshåll, och skickar numera ut information till sina medlemsföreningar 

på veckobasis. Även det nära arbetet mellan styrelse och företagsledning reducerar risken för 

moral hazard och adverse selection, då styrelsen har god insyn i vad som sker inom 

organisationen. Kanske kan det vara så att agenter helt enkelt inte söker sig till kooperativa 

organisationer, då de faktorer som motiverar agenter lyser med sin frånvaro inom kooperativ, 

det vill säga mätbara yttre faktorer såsom aktieinnehav och finansiella bonusar. Speciellt när 

styrelsemedlemmar ska tillsättas är det av stor vikt att de kooperativa principerna reflekteras 

i personens egna värderingar. En respondent hävdar att rekryteringsbasen då blir begränsad 

till den kooperativa sfären, och att styrelsen då inte blir bättre än det material som den hämtas 

från. Samtidigt har den teoretiska referensramen bevisat för oss att, om exempelvis en agent 

skulle tillsättas i en förvaltarkaraktäristisk organisation, är risken stor att verksamheten blir 

lidande på grund av att förväntningarna och synsätten är såpass annorlunda. Teorin har 

däremot varit bristfällig vad gäller de nackdelar och problem som kan uppstå inom 

förvaltardrivna organisationer. Det positiva som förvaltarteorin presenterar, med ett beteende 

som alltid ser till organisationens bästa, överskuggar personberoendet, avsaknaden av 

uppföljningsarbete, dokumentationsbristen och den höga tilltron till förtroenderelationer. Den 

teoretiska referensramen har således målat upp en ofullständig bild av förvaltarskapet, som 

vårt empiriska bidrag tillfört vidare kunskap och förståelse kring. 

Målkongruens, det vill säga tillståndet som uppstår när organisationens övergripande mål 

även går i linje med de av självintresse utförda handlingarna av företagsledningen, kan uppstå 

från både ett agent- eller ett förvaltarperspektiv. I nästkommande avsnitt ämnar vi analysera 

till vilken grad målkongruens uppnås mellan KF:s medlemsföreningar, indirekt via styrelsen, 

och företagsledningen. 

Målkongruens 

När de handlingar som företagsledningen utför, och när dessa är i enlighet med vad de själva 

anser är rätt, går i linje med organisationens övergripande mål, som formuleras av styrelsen, 

uppstår målkongruens inom ett kooperativ. Vidare förklarar Merchant och Van der Stede 

(2012) att ju lägre målkongruens i en organisation, desto större är sannolikheten att 
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organisationen rör sig i en annan riktning än vad som förväntas och önskas (Merchant & Van 

der Stede 2012). Med hjälp av våra utförda intervjuer önskade vi ta reda på huruvida 

målkongruens uppnås inom KF och dess federation, det vill säga mellan föreningar och KF 

centralt, men även mellan företagsledningen och styrelsen. Intervjuguidens andra huvudtema, 

samverkan och konflikter, ligger till grund för att kunna besvara dessa frågor. Då vi även haft för 

avsikt att analysera storlekens påverkan på uppfyllelsen av målkongruens, har dessutom det 

tredje huvudtemat legat till grund för detta avsnitt.  

Den dubbla målsättningen 
Merchant och Van der Stede (2012) klargör att det för icke-primärt vinstdrivande 

organisationer, där kooperativ med sin dubbla målsättning om både ekonomiska och sociala 

mål passar in, blir allt svårare att hitta tydliga riktlinjer för hur gemensamma mål ska uppnås. 

Med detta i beaktning valde vi att fråga våra intervjuobjekt ifall de ansåg att den dubbla 

målsättningen leder till ökade målkonflikter inom kooperativ. Till vår förvåning visade det sig 

att tio av elva respondenter ansåg att den dubbla målsättningen inte leder till ökade 

målkonflikter, utan att det snarare ligger i tiden att verksamheter som skapar ekonomisk nytta 

även måste vara socialt och miljömässigt hållbara. En respondent menar att det ena, det 

ekonomiska, är en förutsättning för det andra, det sociala, inom kooperativ. Vidare ansåg 

respondenterna att den dubbla målsättningen till och med kan vara något som underlättar 

verksamheten, då kooperationen till stor del grundar sig i miljötänk och hållbarhetsfrågor. En 

respondent menar att uppnåendet av social nytta är något som ligger naturligt nära hjärtat för 

sanna kooperatörer, något som även varit en framgångsfaktor för kooperationen. En annan 

respondent lägger tonvikt vid balansen mellan det sociala och det ekonomiska, att det ska 

finnas en jämvikt mellan det socialt angelägna och det ekonomiskt rationella. Det går således 

inte att satsa fullt på det ena och åsidosätta det andra, utan en balans måste uppnås mellan de 

två målen. 

Intressekonflikter 
I övrigt var det skilda meningar mellan respondenterna vad gäller intressekonflikter rent 

allmänt inom organisationen. Främst uppstår det konflikter mellan de olika föreningarna och 

KF centralt, men dessa rör främst själva tillvägagångssättet över hur verksamheterna ska 

drivas. Exempelvis kan det hända att de detaljhandelsdrivande butikerna vill driva sin 

verksamhet på ett annat sätt än vad som bestämts centralt, på grund av lokala angelägenheter. 

Med andra ord behöver detta inte nödvändigtvis innebära att målen inte är desamma, utan 

snarare ligger konflikten i hur målen ska uppnås, där det finns skilda meningar. I och med KF:s 
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storlek och struktur, som består av både små och stora medlemsföreningar, försvåras 

uppnåendet av målkongruens då de olika medlemmarna har såpass olika förutsättningar och 

får svårt att arbeta enhetligt. Det kan i det långa loppet påverka den tillit och lojalitet som 

kooperationen, och även förvaltarteorin, bygger på. En större homogenitet föreningarna 

emellan skulle därmed ytterligare kunna underlätta uppnåendet av målkongruens i en såpass 

stor organisation. Just organisationens storlek är en bidragande faktor till den tillitsbrist som 

existerar mellan KF centralt och vissa medlemsföreningar vilket i sin tur försvårar processen 

och möjligheten att förankra beslut. En person i KF:s företagsledning understryker att de 

fortfarande har en utmaning med samordningen i organisationen, något som det pågående 

förändringsarbetet förhoppningsvis ska råda bot på. 

Våra intervjuer vittnar om att lojaliteten bland medlemmarna i mindre kooperativ är betydligt 

starkare, vilket också skapar ett större engagemang. Detta är också något som till stor del gått 

förlorat i KF på grund av dess storlek. En respondent nämner att det gäller att KF centralt måste 

nå ut med kooperativets budskap och övertyga föreningarna att de, i det långa loppet, främjas 

av samhandel och samarbete. Kommunikationen mellan KF och dess medlemsföreningar är en 

vital pusselbit för att åstadkomma en framgångsrik verksamhet. Även här har organisationens 

storlek en avgörande roll, då den skapar en komplexitet som försvårar kommunikationen 

mellan de olika parterna. Exempelvis nämner en respondent att ifall KF varit tydligare med vad 

som förväntas av medlemmarna, och gett klarare direktiv, hade det inte spelat någon roll om 

det fanns tio eller 150 000 medlemmar. Det hade underlättat om det bara funnits en förening 

med många medlemmar. KF består dock av många föreningar och därmed många styrelser, 

vilket ger strukturen en ytterligare dimension. Detta försvårar hela beslutsprocessen och vägen 

till målkongruens, vilket återigen vittnar om behovet av en större homogenitet mellan 

föreningarna. 

Styrsystemens bidrag till gemensamma mål 
Det är utan tvivel en utmaning att åstadkomma gemensamma mål inom KF:s federation, sett till 

det stora antalet intressenter. Merchant och Van der Stede (2012) nämner att organisationer, 

där det primära målet inte enbart är av ekonomisk natur, får svårare att hitta gemensamma 

riktlinjer eftersom det finns så många beståndsdelar och inblandade parter, som sällan har 

homogena intressen (Merchant & Van der Stede 2012). Av dessa anledningar arbetar KF just 

nu med att skapa ett starkare Coop med starkare föreningar, där de upprepade slagorden ofta 

är ökad transparens och förbättrad kommunikation. Öppenheten och transparensen ska bidra 

till en förbättrad dialog vilket i sin tur kommer att leda till en mer gedigen förankringsprocess 



79 
 

präglad av enighet när beslut ska fattas. Det är viktigt att organisationen lyckas bibehålla den 

kooperativa tanken, det vill säga att medlemmen äger organisationen och har möjlighet att 

påverka. När en kooperation växer sig större, är denna tanke lätt att förlora, då medlemmarna 

känner sig alltmer anonyma och har mindre inflytande på organisationens verksamhet.  

Merchant och Van der Stede (2012) understryker vikten av väl implementerade styrsystem för 

att få bukt med bristande målkongruens i en organisation (Merchant & Van der Stede 2012). 

Det antagandet kan säkerligen visa sig vara relevant i en organisation som drivs av egennyttiga 

agenter, men som vi tidigare slagit fast kan utökade styr- och övervakningssystem verka 

kontraproduktivt för förvaltare. Förvaltarna kan då istället få en känsla av svekfullhet, och att 

organisationen brister i sin tillit och förtroende gentemot företagsledarna (Argyris 1964, se 

Davis m.fl. 1997). Återigen är det av största vikt att KF är vaksamma i sin implementering av 

styrsystem och utvärderingsfunktioner, då de inte vill förlora det gynnsamma 

förvaltarbeteendet. En sådan förlust kommer med största säkerhet inte att bidra till högre 

målkongruens inom organisationen. Vidare förklarar Bouillon med flera (2006) att forskning 

visat att implementeringen av incitamentsystem, resultatmätning och -utvärdering lyckats med 

att åstadkomma hög målkongruens mellan uppdragsgivarnas och agenternas intressen. Detta 

stämmer överens med Davis med flera (1997), som hävdar att agenter agerar mer kongruent 

med sina uppdragsgivares mål när styrsystem sätts in (Bouillon m.fl. 2006; Davis m.fl. 1997). 

Bouillon med flera (2006) hävdar dock att det saknas liknande forskning inom teorin om 

förvaltarskap, där målkongruens uppkommer mer naturligt och frivilligt till följd av pro-

organisatoriskt beteende (Bouillon m.fl. 2006). Det är inom ramen för det området, med brist 

på forskning inom förvaltarstyrda organisationer, som vi genom den här uppsatsen, upplever 

att vi empiriskt kan bidra till teorin. 

Incitament och ersättning 
Birchall (2014) menar att det mest effektiva sättet för uppdragsgivare att kontrollera 

organisationens uppdragstagare är genom att anpassa uppdragsgivarnas mål med 

uppdragstagarnas, med andra ord uppnå målkongruens. Vidare menar Birchall att det enklaste 

sättet att uppnå detta är genom att göra uppdragstagarna, det vill säga företagsledningen, till 

aktieägare (Birchall 2014b), något som inte fungerar i kooperativ i allmänhet och KF i 

synnerhet. En respondent hävdar att detta skapar begränsningar inom KF, samtidigt som 

respondenten berättar att anställda inom KF inte kan belönas väsentligt sämre än inom andra 

organisationsformer, då de i så fall inte hade bibehållit möjligheten att attrahera duktiga 

medarbetare. Därmed, ur ersättningsaspekten, hade det inte varit enklare att driva 
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verksamheten i en annan organisationsform. Avsaknaden av incitament- och bonussystem 

inom KF är ett omdiskuterat ämne, och även om det enligt ovan nämnda forskare skulle kunna 

vara en bidragande faktor till ökad målkongruens, är det tydligt att sådana system inte hör 

hemma inom kooperativ verksamhet. En respondent nämner att ett eventuellt införande av 

bonussystem inom KF skulle leda till kortsiktigt arbete från företagsledningens sida, där målet 

entydigt blir att maximera sin egen nytta och inte arbete mot de långsiktiga värden som 

kooperationen står för. 

Målkongruensens olika ansikten 
Bouillon med flera (2006) byggde vidare på den agent-förvaltar-modell som Davis med flera 

(1997) introducerade några år tidigare. Modellen menar att målkongruens kan uppstå från 

både ett agent- och ett förvaltarperspektiv, men att denna kongruens tar sig olika uttryck 

beroende på ägarförhållande, organisationens omständigheter och synsätt. Incitamentssystem 

fyller en viktig funktion i modellen, och författarna hävdar att andelen incitament och typen av 

incitament varierar kraftigt beroende på var organisationen befinner sig i modellen (Bouillon 

m.fl. 2006; Davis m.fl. 1997). Bouillon med flera (2006) nämner att målkongruens är uppdelad 

i två aspekter, dels kongruensen mellan uppdragsgivare och -tagare och dels målkongruensen 

mellan olika uppdragstagare, som kan ha potentiellt motstridiga intressen. Baserat på vår 

empiriinsamling har det främst uppstått oförenliga intressen mellan styrelse, indirekt 

medlemsföreningarna, och företagsledningen. Eftersom kongruensen mellan uppdragstagare, 

det vill säga de anställda inom KF, har varit generellt hög, har mest fokus därmed lagts på 

kongruensen mellan uppdragsgivare och -tagare. Modellen som Bouillon med flera (2006) 

presenterar förutsätter att ägarna och företagsledarna är olika personer med distinkta synsätt 

över hur organisationen ska drivas. De olika synsätten som presenteras nedan i Figur 6 är 

antingen från ett agentteoretiskt eller från ett förvaltarteoretiskt perspektiv. 
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Figur 6. Agent-förvaltar-modellen och målkongruens. Källa: Modellen är baserad på Bouillon med flera (2006), som i 

sin tur baserat den på Davis med flera (1997). Författarnas egen översättning. 

Exempelvis om vi studerar kvadrat 2 i modellen, bygger denna på att uppdragsgivarna, det vill 

säga ägarna, har ett förvaltarteoretiskt synsätt och har för ambition att uppdragstagarna, det 

vill säga företagsledarna, kommer att agera i organisationens bästa intressen. Från 

uppdragsgivarnas håll bygger relationen på tillit och en gemensam syn på allmännytta. 

Uppdragstagarna, å andra sidan, har ett agentteoretiskt synsätt och kommer att agera 

opportunistiskt inför de val och beslut som ska fattas. Den tillit som uppdragsgivarna visar 

kommer agenterna att utnyttja, vilket renderar i minimerad ansträngning från deras sida. 

Denna situation resulterar i ett inkongruent förhållande mellan uppdragsgivare och -tagare, där 

ökade incitament skulle kunna verka förstärkande och öka målkongruensen något. Däremot, 

om även uppdragstagarna skulle ha ett förvaltarteoretiskt synsätt, placeras vi i kvadrat 4 där 

ett kongruent förhållande byggt på ömsesidig tillit existerar. I kvadrat 4 föredrar 

uppdragstagarna, eller förvaltarna, samarbete framför ett egennyttigt beteende och behovet av 
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bonus- eller incitamentssystem är då minimerat. Det är inom denna kvadrat som vi anser att 

KF befinner sig, där målsättningar bestäms gemensamt mellan KF och medlemsföreningarna, 

och där företagsledarna tydligt delar organisationens värdegrund och principer. Enligt 

modellen kan vissa ”rimliga” incitamentssystem existera inom kvadrat 4, men inom KF är dessa 

lika med noll. Eventuella ekonomiska incitament skulle företagsledarna, enligt modellen, 

endast reagera negativt på då de skulle se det som en brist på respekt och undervärdering från 

uppdragsgivarnas sida, och därmed skulle målkongruensen sjunka. Författarna förklarar 

vidare att när företagsledarna frivilligt accepterar och godtar uppdragsgivarnas uppsatta mål 

och strategier, är betydelsen av incitamentssystem inte lika stor vid utformningen av 

organisationens styrning (Bouillon m.fl. 2006). Detta överensstämmer i allra högsta grad med 

den information våra intervjuer gjort gällande inom fallorganisationen KF.  

På ett liknande sätt, i kvadrat 1, går det att åstadkomma ett målkongruent förhållande baserat 

på agentteorin. Där är dock betydelsen av incitamentssystem mycket högre (ibid). Författarna 

lägger emellertid in en liten brasklapp då de förklarar att ett målkongruent förhållande inte 

automatiskt leder till en framgångsrik verksamhet, utan är snarare en otroligt viktig ingrediens 

för att styrningen ska fungera klanderfritt (ibid). Inom ramen för våra intervjuer visar det sig 

att de anställda inom KF delar organisationens övergripande mål, vilket i mångt och mycket 

grundar sig i de kooperativa principerna. I och med att hela kooperationen bygger på dessa 

principer kan de mål som förknippas med dessa anses vara långsiktiga mål som alltid 

eftersträvas. Vad gäller mer kortsiktiga mål föreligger en större otydlighet, vilket även påverkas 

av det pågående förändringsarbetet. Eftersom de övergripande målen bifalles uppstår 

målkongruens, vilket emellertid inte leder till att alla är överens, då det inte finns en enighet 

vad gäller hur organisationen ska gå tillväga för att uppnå målen. Att komma överens om mål 

är en sak, medan att skapa en genomförandekraft att uppnå dem är en annan. 

Det koncept som beskrivs av Bouillon med flera (2006), där agentteorin, förvaltarteorin och 

målkongruens sammankopplas är oerhört intressant. Dock är konceptet, modellen och de tre 

teorierna av ytterst allmän natur, varför vi i nästa avsnitt utvecklar dessa med en djupdykning 

i den kooperativa teorin, vilket kommer mynna ut i en analysmodell över den kooperativa 

styrningen. Roll- och ansvarsfördelningen är ytterligare en viktig grundpelare i styrsystem. 

Inom kooperativ måste det säkerställas att hela kedjan, från den individuella medlemmen till 

företagsledningen, fungerar och att alla delar får ta plats. Chris Cornforth (2004) förklarar hur 

agentproblematik och intressekonflikter uppstår inom kooperativa verksamheter genom olika 

styrelseutmaningar, och Johnston Birchall (2014b) beskriver hur dessa på bästa sätt hanteras 
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och bildar en stark genomförandekraft. Vidare kommer vi med hjälp av det empiriska bidraget 

ta reda på hur KF, i förhållande till ovan nämnda författare, upplever agentproblematik och hur 

den hanteras. Vi kommer även analysera hur KF kan kompetenssäkra sin verksamhet, och hur 

de ställer sig till frågan om oberoende extern expertis bör tillsättas verksamheten. 

Den kooperativa styrningen 
Chris Cornforth (2002) grundar sin teori i att det inom kooperativa styrelser kommer uppstå 

agentproblematik och intressekonflikter till följd av olika utmaningar där styrelsen måste ta 

beslut och agera. Dessa utmaningar grundar sig i det faktum att kooperativ karaktäriseras av 

tvetydiga mål och beroende på synsätt från styrelsen kommer olika beslut att fattas. Det krävs 

därmed ett gemensamt synsätt över hur frågor ska hanteras och beslut fattas (Cornforth 2002). 

Vidare beskriver Cornforth (2002) tre utmaningar där styrelsen måste välja vilken mantel de 

ska axla och bestämma dess riktning. 

Styrelsens konstellation 
Den första utmaningen gäller huruvida styrelsen i första hand ska utgöras av representanter 

för medlemmarna eller av experter med fokus på att driva verksamheten framåt. I KF:s fall, 

utifrån de intervjuer som genomförts, utgörs styrelsen av representanter, där den rätta 

representationen av medlemsföreningarna är av stor vikt. Verksamhetens prestation är 

givetvis även den viktig, men där lägger styrelsen större ansvar på företagsledningen. Cornforth 

(2002) menar att styrelsen bör lägga kraft på att uppmuntra medlemmar som besitter god 

expertis att kandidera till val, något som KF arbetar hårt med och har för avsikt att förbättra. 

Med en ökad öppenhet, transparens och en tydligare kommunikation ska KF centralt ge 

medlemsföreningarna verktygen att fånga upp personer med rätt kompetens. Vidare ställer sig 

Cornforth (2002) frågande till huruvida det finns rutiner för att träna och vidareutveckla 

befintliga styrelsemedlemmar, och även på den punkten har KF gjort en kraftsamling på senare 

tid där de satsar på valberednings- och styrelseutbildningar. Cornforth (2002) nämner även 

möjligheten att externt tillsätta experter för att kompensera för den kompetens som inte finns 

naturligt i kooperativ. I det avseendet är KF, utifrån våra intervjuer, bestämda med att eventuell 

oberoende expertis kan tillsättas i Coops styrelse, men inte i KF:s som ska verka 

medlemsrepresentativt. I en styrelse, som likt KF:s består av medlemsrepresentanter, menar 

Cornforth (2002) att viss kompetens givetvis finns närvarande. Dock finns alltid risken för ett 

kunskapsgap, vilket en respondent med god insyn i KF:s styrelsearbete nämner. Respondenten 

menar att styrelsen givetvis besitter någon form av elementär kunskap, men att en föryngring 

kanske hade varit på sin plats, då styrelsen måste hänga med i den utveckling som sker. 
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Styrelsens prioritet 
Den andra utmaningen som Cornforth (2002) beskriver är situationen då styrelsen antingen 

ska arbeta proaktivt med att driva organisationen framåt eller reaktivt och se till att 

organisationen sköts på ett ansvarsfullt och klokt sätt. KF:s styrelse har historiskt snarare 

fokuserat på medlemmarnas intressen än att driva organisationen framåt, dock är den 

avvägningen svår att göra i dagsläget. Styrelsen har haft en något mer tillbakadragen roll under 

senare år, där de arbetat mer strategiskt och låtit företagsledningen stå för driften av 

organisationen. Styrelsen idag innehar en övervakande funktion, men har även en god 

förståelse av organisationen, vilket är drag från båda sidor av den paradoxala utmaningen. 

Cornforth (2004) hävdar att styrelsens förmåga till oberoende granskning inte får hamna i kläm 

av de frågor som är av strategisk relevans, och därmed måste båda rollerna få utrymme i 

styrelsen. Cornforth (2002) menar att en styrelsekonstellation bestående av 

styrelsemedlemmar som drar åt olika håll kan skapa spänningar och därmed försvåra 

styrelsens enhetlighet. Det går att likna vid en målinkongruent styrelse, vilket skulle kunna 

inträffa då styrelsen består av både agenter och förvaltare, som drivs av olika intressen. 

Sett till de intervjuer vi genomfört pekar ingenting på att dagens styrelse är målinkongruent, 

men däremot har det tidigare år funnits splittringar. Exempelvis nämner en respondent att 

stridigheter pågick när även Vd:ar tog plats i KF:s styrelse, då Vd:arna för föreningarna 

fokuserade på mer operativa frågor än vad föreningarnas ordförande gör. Idag består styrelsen 

endast av ordförande från föreningarna, vilket bidrar med mer enhetlighet i besluten. Precis 

som Cornforth (2002) föreslår avsätter KF tid för kontinuerliga styrelsemöten, har en tydlig 

styrelseagenda och nära kommunikation med företagsledningen, vilket Cornforth menar 

kommer att bidra till ett större samförstånd inom styrelsen. 

Styrelsens förhållande till företagsledningen 
Den tredje och sista styrelseutmaningen som Cornforth (2002) nämner är förhållandet mellan 

organisationens styrelse och företagsledning. Utmaningen består i huruvida styrelsen ska agera 

stöttande eller kontrollerande gentemot företagsledningen. I enighet med vad vi tidigare 

diskuterat har KF:s styrelse varit av en, nästintill, uteslutande stöttande natur gentemot 

ledningen men där de nu arbetar med att bli mer kontrollerande genom den granskning som 

revisionsutskottet utför, och den utvärdering som KF:s införande av kooperativ styrning 

föreslår. Därutöver har det på senare år uppstått en tydligare gräns mellan styrelsens och 

företagsledningens roller. En respondent nämnde att KF, under en period, gick under namnet 

”Direktörs-Konsum” eftersom maktbalansen hade rubbats och företagsledningen tog beslut 

utan styrelsens godkännande. Cornforth (2002) nämner vidare att ett komplicerat och otydligt 
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förhållande mellan styrelse och företagsledning kan leda till utrymme för olika tolkningar. 

Detta menar en respondent på KF är oförsvarbart, eftersom när styrelsen väl beordrat ett 

uppdrag eller fattat ett beslut ska det inte finnas utrymme för misstolkningar från 

företagsledningens sida. Cornforth (2004) avslutar med att en för stark tilltro till kontroll och 

övervakning kan leda till en splittring mellan styrelse och företagsledning, vilket i sin tur kan 

leda till defensiva attityder och misstro från ledningens sida. Detta överensstämmer med teorin 

om förvaltarskap, där alltför omfattande styr- och övervakningssystem kan fungera 

kontraproduktivt och påverkar ett pro-organisatoriskt beteende negativt. Behovet av tydliga 

ansvars- och rollfördelningar och en kontinuerlig dialog mellan styrelse och ledning har visat 

sig vara stort, enligt de intervjuer vi utfört, vilket krävs för att uppnå hög målkongruens. Dessa 

är även förutsättningar, enligt Cornforth (2002), för att ett kooperativ ska fungera optimalt. 

Organisationens beståndsdelar 
En brist på tydlighet och en avsaknad av ett gemensamt synsätt över organisationens mål är 

något Cornforth (2002, 2004) nämner, vilket även Johnston Birchall (2014b) tar upp. Birchall 

(2014b) menar, efter sin studie av världens 60 största kooperativ, att det inte finns något uttalat 

ramverk för kooperativ styrning. Istället påvisade Birchall (2014b) att kooperativa 

verksamheter antar styrningsstrukturer skapade för andra organisationsformer, som sedan 

anpassas för att fungera för kooperativ. Vidare förklarar Birchall (2014b) att det inom 

kooperativ finns en beslutandekedja som startar hos den individuella medlemmen och går via 

medlemsrepresentanter och expertis för att slutligen hamna hos företagsledningen. På det 

sättet förklarar Birchall (2014b) hur ett kooperativ, när de styrelseutmaningar som Cornforth 

(2002, 2004) beskriver övervunnits genom målkongruens, bör gå tillväga för att åstadkomma 

en genomförandekraft som genomsyrar hela verksamheten. Utifrån sin studie menar Birchall 

(2014b) att samtliga steg i kedjan ska vara representerade och få utrymme för att ett kooperativ 

ska drivas på ett optimalt sätt, varför vi inom ramen för vårt empiriska bidrag ämnade ta reda 

på huruvida detta var fallet inom fallorganisationen KF. 

Medlemsröst 
Den första instansen i Birchalls (2016b) kedja är medlemmarna, vars viktigaste bidrag är att på 

ett engagerat sätt rösta fram ett representativt organ med avsikt att styra å deras vägnar 

(Birchall 2016b). Den parlamentariska strukturen inom KF underlättar för dess medlemmar, 

då de genom öppna val tillsätter en föreningsstyrelse, som i sin tur representerar föreningen 

gentemot KF centralt. Medlemsdeltagandet är emellertid alltjämt lågt inom KF, något som flera 

respondenter jämför med det låga valdeltagandet inom Svenska Kyrkan, som är betydligt högre 

än det inom KF. Organisationen erkänner att de har en ordentlig uppgift framför sig att öka 
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engagemanget hos sina medlemmar, och efterfrågar smidigare sätt för exempelvis röstning. 

Sociala medier och ny teknologi är verktyg som KF framöver vill använda sig av i större 

utsträckning, och införandet av nyhetsbrev samt omvandlingen av KF till en mötesplats för 

medlemsföreningarna är goda initiativ till ökat deltagande. Samtidigt är det en svår uppgift för 

KF att förmedla vad individuella medlemmar faktiskt tjänar på ett ökat engagemang, vilket blir 

än svårare då många medlemmar inte ens förstår att deras medlemskap även innebär ett 

ägarskap och en möjlighet att påverka. Den största fördelen med att ingå i ett kooperativ anses 

vara att medlemsföreningarna tillsammans kan förhandla fram bättre avtal än vad en enskild 

part kunnat göra på egen hand. Detta är dock ett budskap som varit svårt för KF att förmedla 

ut till sina medlemmar. Inom stora kooperativ, där KF med all rätt hör hemma, menar Birchall 

(2016a) att det borde gå att åtminstone involvera en intresserad minoritet som får företräda 

medlemmarnas röst. Birchalls påstående stämmer väl överens med de ambitioner KF har, vilket 

understryks av dess Vd. En respondent menar att så länge det råder brist på incitament till 

medlemsengagemang löper kooperativa styrelser risken för att bli självvalda, då ett cirkulärt 

engagemang leder till att samma personer blir omvalda. Detta leder i sin tur till ett oligarkiskt 

fåmannavälde inom styrelsen, vilket rimmar illa med kooperationens demokratiska principer 

(Birchall 2014b). Sammantaget går det att hävda att förutsättningar finns inom KF för att skapa 

ett starkare medlemsdeltagande, men att de måste bestämma sig för ett modernare 

tillvägagångsätt präglat av starkare kommunikation och förmedling. 

Representation 
Styrningen inom KF bygger på att respektive förening har ett ansvar att fånga upp engagerade 

medlemmar och på sikt omvandla dem till goda medlemsrepresentanter i föreningen. Våra 

intervjuer vittnar om att kompetensnivån som ska upprätthållas inom de olika 

föreningsstyrelserna är väldigt obalanserad, vilket direkt har en påverkan på de representanter 

som väljs fram. Birchall (2014a) menar dock att det tillvägagångssättet är otroligt viktigt, då 

organisationen annars löper risken att tappa fokus från medlemmarnas behov och 

förväntningar. En respondent understryker dock att det ska ställas väldigt höga krav på de 

medlemsrepresentanter som väljs in i styrelsen, eftersom det rör sig om en organisation som 

omsätter flera miljarder. Dessa krav anser sig KF leva upp till, då det är en spridd kompetens 

inom styrelsen. Sett till KF:s storlek är den parlamentariska strukturen relativt komplicerad 

med många steg från den individuella medlemmen till företagsledningen, vilket tenderar att bli 

ännu fler i fall medlemmens förening inte är tillräckligt stor för att få mandat på årsstämman. 

Birchall (2016b) menar att problem kopplade till representationen kan uppstå när 
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kooperativet har olika typer av medlemmar, vilket överensstämmer med KF som har föreningar 

som driver detaljhandelsbutiker, en förening som inte driver någon verksamhet samt de 

direktanslutna medlemmarna som inte tillhör någon av föreningarna. Detta kan försvåra 

uppnåendet av målkongruens, och Birchall (2016b) förklarar att intressekonflikter kan uppstå, 

och att kooperativ måste finna ett sätt att möjliggöra att olika intressen kan representeras utan 

att skapa disharmonier. KF:s Vd är inne på samma spår när han nämner att det optimala vore 

att minska antalet föreningar och att göra dem mer homogena i storlek, och därmed också i 

representation. Detta hade underlättat uppnåendet av målkongruens mellan föreningarna och 

KF. Ytterligare en respondent menar att det i längden inte är hållbart med olika typer av 

medlemmar. Det optimala vore att alla föreningar drivs likadant. Därutöver lägger 

respondenten vikt vid att alla föreningar bör driva detaljhandelsbutiker, vilket ändå är det som 

KF i och med sin renodling av verksamheten satsar på. Sammantaget har KF en välstrukturerad 

representation, konstruerad på ett sätt som kan föra den individuella medlemmen rakt in i 

styrelserummet. Däremot representeras inte samtliga medlemsföreningar vid KF:s årsstämma, 

då några medlemsföreningar helt enkelt är för små, vilket kan tyckas vara orättvist. Att alla 

föreningar inte heller är likadana och driver verksamhet på olika sätt är ytterligare en faktor 

som försvårar KF:s representation, då olika föreningar kan ha annorlunda intressen. 

Expertis 
Ungefär hälften av de 60 kooperativ som Birchall (2014b) studerade hade en blandad styrelse 

bestående av både medlemsrepresentanter och oberoende experter. Fördelen med 

tillsättandet av experter ligger i att kooperativet adderar ett perspektiv utanför den 

kooperativa bubblan, som med ren bransch- eller styrelsekompetens tillför en ny dimension till 

styrelsearbetet. Nackdelen är dock att medlemsrösten negligeras, då experterna inte är 

förtroendevalda av medlemmarna. Resultaten från våra intervjuer talar sitt tydliga språk där 

KF, i egenskap av demokratisk federation, omöjligt kan ta in icke-förtroendevalda 

styrelseledamöter. I och med att KF ska förmedla ägardirektiv är det av största vikt att styrelsen 

representeras av just ägarna, det vill säga medlemmarna. Däremot, enligt flera respondenter, 

återfinns oberoende expertis i Coop Sveriges styrelse, vilket inte är lika kontroversiellt då CSAB 

fokuserar på att åstadkomma effektiv drift av butikerna, och där branschspecifik, oberoende 

kunskap kan komma väl till pass. En respondent menar att oberoende expertis kan tillsättas till 

KF, men i så fall utanför styrelsen, exempelvis i form av temporär experthjälp till 

företagsledningen. Birchall (2016b) diskuterar vidare att många medlemsvalda styrelser anser 

att de redan besitter rätt kompetens, men att de dessvärre först inser vad de saknar när det 
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redan är försent. En liknande situation som den som Birchall (2016b) beskriver kan, sett till 

våra intervjuer, ha förekommit inom KF då det varit stor ruljangs på styrelseposterna med 

många nytillsättningar. En annan sida av expertismyntet, som flera respondenter stödjer, anser 

att utifrån de 3,4 miljoner medlemmarna som federationen består av måste det finnas personer 

med både rätt kompetens, utbildning och vilja att representera KF i en styrelseroll. Beträffande 

kompetensfrågan ställer sig en respondent tveksam till huruvida dagens styrelse verkligen 

hänger med i den föränderliga utvecklingen, och föreslår därmed en föryngring av styrelsen. 

Detta skulle kunna gå att genomföra genom en förbättring av gallringen av medlemmar som 

ställer upp till val, samt att förse föreningsstyrelserna med utbildning, träning och stöttning 

(Cornforth 2004). KF har bara under de senaste åren gjort en storsatsning inom 

utbildningsområdet, då de numera tillhandahåller både valberednings- och 

styrelseutbildningar för föreningarna, samtidigt som föreningarna fått större krav på sig att 

fånga upp engagerade medlemmar, vilket uppenbarligen överensstämmer med Cornforths 

(2004) förslag. Expertisen är således nödvändig i allra högsta grad inom kooperativa styrelser, 

men den behöver nödvändigtvis inte erhållas genom externt tillsatta oberoende experter, som 

Birchall (2014b) argumenterar för. Istället skapar sig KF förutsättningar för att internt erhålla 

den expertis som Birchall (2014b, 2016b) föreslår ska tillsättas genom oberoende expertis. 

Företagsledning 
Som tidigare nämnts anser en respondent att den oberoende expertisen snarare kan tillsättas 

företagsledningen temporärt, istället för styrelsen permanent. På så vis kan företagsledningen 

dra nytta av expertutlåtanden i specifika frågor vid behov. Företagsledningen ska, enligt 

Birchall (2014a), utgöra en sammanfattande funktion och se till att styrelsens, och därmed 

medlemmarnas, intressen avspeglas i den dagliga driften av verksamheten. Mycket har hänt 

inom företagsledningen de senaste åren, då flera personer med spetskompetenser har tillsatts. 

Flera av respondenterna från intervjuerna medger att kompetensen har stärkts på 

företagsledningsnivå, och att företagsledningen nu är mycket mer tillgänglig för medlemmarna 

än tidigare. En respondent understryker att förhållandet mellan styrelsen och 

företagsledningen är grundat på ömsesidig respekt. Styrelsen kan driva på företagsledningen 

att prestera, men samtidigt utgöra en stöttande funktion för sin Vd. 

Birchall (2016a) sammanfattar sitt ramverk med att endast när alla delar är närvarande, det 

vill säga medlemsrösten, representationen, expertisen och företagsledningen, kan ett 

kooperativ styras optimalt. Ramverket bygger vidare på de kooperativa styrelseutmaningarna 

som Cornforth (2002, 2004) presenterar, där representationen, expertisen och förhållandet till 
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företagsledningen tydliggörs, och förklarar hur agentproblematiken kan reduceras genom att 

involvera samtliga parter. KF har en god men komplicerad struktur över hur medlemmarna ska 

kunna engagera sig och påverka organisationen, och har alla förutsättningar att lyckas såvida 

de finner ett tillvägagångssätt som passar medlemmarnas behov och önskemål. 

Representationsmässigt följer KF sin parlamentariska struktur som är svår att kritisera. De 

mindre medlemsföreningarna finner det dock svårt att komma till tals då de saknar 

representation, och bristen på homogenitet mellan föreningarna försvårar styrningen. KF har 

visat med all tydlighet att de inte avser att tillsätta extern oberoende expertis till styrelsen, utan 

satsar istället på att förfina gallringen av medlemsrepresentanter ute hos föreningarna. Vidare 

tillhandahåller KF valberednings- och styrelseutbildningar, med syfte att skapa intern expertis 

istället för att tillsätta extern kompetens. Företagsledningen har med åren fått ta en mer 

tillbakadragen roll, där de tidigare stundtals stått framför styrelsen i orderledet. 

Företagsledningen har blivit mer transparent och tillgänglig, samt tillsatt flera personer med 

spetskompetenser som ska bidra till ett starkare KF.  

Birchalls (2016a) slutsats av ramverket är att utan medlemsdeltagande blir styrelsen 

oligarkisk, utan representation blir den ansvarslös och utan expertis blir den inkompetent. 

Medlemsdeltagandet är relativt svagt inom organisationen, dock har det ingen direkt påverkan 

på KF:s styrelse, dess representation och konstellation. Däremot har vi, genom våra intervjuer, 

förstått att det låga deltagandet inom vissa föreningar leder till ständiga omval av 

representanter, eller att bekanta till befintliga ledamöter väljs in. Detta kan liknas vid ett 

fåmannavälde, och det bekräftas också av de respondenter som hävdar att 

styrelsekompetensen är varierande mellan föreningarna. Vad gäller expertisen inom KF är det 

tydligt att spetskompetens har tillsatts inom företagsledningen, men däremot har KF:s styrelse 

fortsatt utvecklingspotential där viss kompetens företräds, men inte annan. 

Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis har det analytiska avsnittet stärkt vårt antagande om att de personer som 

är verksamma inom KF, och har anknytning till den kooperativa organisationsformen, delar 

karaktärsdrag med förvaltare snarare än med agenter. Utifrån det empiriska bidraget verkar 

det till och med vara en förutsättning att en anställd inom kooperativ är förvaltare och delar 

den kooperativa värdegrunden och de principer som kooperationen bygger på, som präglas av 

ett genuint intresse för samarbete och skapandet av kollektiv nytta. Denna bild förstärks av det 

genomgående motståndet till incitaments- och bonussystem, som inte anses kunna förbättra 

kooperativ verksamhet. Å andra sidan sjösätts för tillfället ett antal åtgärder för att utöka 
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uppföljningen av processer och utvärdering av både företagsledning och styrelse, vilket snarare 

anspelar på effektivitetshöjande åtgärder inom agentteorin än inom förvaltarteorin. Även 

förvaltarteorin nämner att uppföljning är otvetydigt viktig för en verksamhet, men en 

implementering av alltför strikta styrsystem kan istället urholka förvaltarbeteendet, snarare än 

förstärka det ytterligare.  

Den parlamentariska strukturen, som enligt många anses vara komplicerad, är dock 

välanpassad för en organisation av KF:s storlek, och åskådliggör på ett tydligt sätt hur 

beslutsfattandet, och även medlemmars möjlighet till påverkan, fungerar. Den första delen som 

Birchall (2014b) understryker i sitt ramverk, det vill säga medlemsrösten, tar tydligt plats i KF:s 

styrmodell. Dock finns det bitar att förbättra inom dessa, såsom att öka medlemsdeltagandet 

genom enklare och mer lättåtkomliga system för kommunikation och valdeltagande, 

exempelvis med hjälp av ny teknologi och sociala medier. Så fort KF lyckas åstadkomma ett 

tillvägagångssätt som passar medlemmarnas behov och önskemål, kommer engagemanget att 

öka, då förutsättningarna bevisligen redan finns i form av den målkongruens som genomsyrar 

organisationen. 

En återkommande kritik mot KF är den brist på transparens och kommunikation från lednings- 

och styrelsehåll, där KF varit omedvetet underlåtna med att förmedla ut information och 

budskap samt haft bristfälliga riktlinjer vad gäller ansvarsfördelning. Förvaltarteorin 

misslyckas dock med att ge en förklaring för vad som sker då förvaltare, både inom en enskild 

kooperativ verksamhet men också mellan flera närstående kooperativa verksamheter, lägger 

för stor vikt vid samarbete och tillit. Den genomförda fallstudien har vittnat om en tendens att 

åtgärder såsom granskning, utvärdering och uppföljning åsidosätts eftersom de olika 

personerna i ledande befattningar känner varandra såpass väl att granskning skulle anses som 

tillitskränkande eller som en rentav förolämpande åtgärd. Därmed skapas en slags trygghet 

inom kooperativ verksamhet, där dess företrädare inte exponeras för samma tryck som 

exempelvis företrädare för vinstdrivande verksamhet i aktiebolagsform. Det empiriska 

bidraget har således förevisat hål inom konceptet förvaltarteorin, som tidigare inte belysts. 

Bouillon med flera (2006) menar att målkongruens kan uppstå från både ett agentteoretiskt 

och ett förvaltarteoretiskt perspektiv, och att kongruensen bygger på att båda parter, det vill 

säga uppdragsgivare och -tagare, har ett gemensamt synsätt. Inom KF, vilket vi redan pekat på, 

är det målkongruens från ett förvaltarperspektiv som förekommer där uppdragstagarna 

föredrar samarbete framför egennytta, behovet av bonussystem är obefintligt och 
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organisationens värdegrund genomsyrar både uppdragsgivare och förvaltare. Målkongruensen 

inom KF är, enligt vår empiriinsamling, väldigt hög. Däremot saknas en gemensam bild över hur 

kongruensen ska användas, och hur KF ska gå tillväga för att, med en gemensam front med 

medlemsföreningarna, dra fördelar av det förenade synsättet. Bristen på ett enhetligt 

tillvägagångssätt kan mycket väl bero på KF:s storlek, där alla föreningar ser olika ut och drivs 

efter olika förutsättningar. De mindre föreningarna har en starkare närvaro och lojalitet, vilket 

ökar engagemanget, något de större föreningarna ofta går miste om. Storleken påverkar även 

kommunikationen mellan de olika parterna inom KF, vilket den egentligen inte borde såvida KF 

varit tydligare i dess ägardirektiv. En ökad tydlighet, förbättrad kommunikation och en mer 

enhetlig medlemsgrund, vilket tas upp nedan, hade minskat storlekens betydelse. Bouillon med 

flera (2006) menar nämligen att ett kongruent förhållande inte automatiskt leder till en 

framgångsrik verksamhet, utan de gemensamma målen ska också uppfyllas och leda till 

resultat. Målkongruensen, och speciellt uppnåendet av målen i KF, kan ytterligare förbättras 

om det skapas en större homogenitet mellan medlemsföreningarna, både vad gäller storlek, 

inflytande och verksamhet. En mer homogen medlemsbas kommer även stärka 

representationen, som Birchall (2014b) tar upp i sitt ramverk över de kooperativa 

beståndsdelarna, och bidra till att fler föreningar får möjlighet att påverka verksamheten. 

Chris Cornforths studier (2004), jämlöpande empiriinsamlingen, förstärker bilden av KF som 

en organisation driven av förvaltare. Styrelsen i KF utgörs snarare av representanter än av 

experter, med ett långsiktigt, ansvarsfullt fokus istället för ett prestationsmaximerande. 

Cornforth (2004) återkommer till ämnet att en för stark tilltro till kontroll och övervakning kan 

leda till en splittring mellan styrelse och ledning, och i det långa loppet reducera det önskvärda 

förvaltarbeteendet. Även uppfattningen om KF, som en organisation där kommunikation, 

transparens och tydlighet stundtals lyser med sin frånvaro, stärks. Därmed kan utrymmet för 

olika tolkningar utökas. Mer enhetlighet mellan instanserna, och en kontinuerlig dialog där 

emellan är enligt Cornforth (2002) förutsättningar som krävs för att optimera styrningen. KF:s 

företagsledning har till synes professionaliserats ytterligare på senare tid, och dessutom ökat 

sin transparens och tillgänglighet. Detta är helt i enighet med vad Birchall (2014b) eftersöker 

hos en företagsledning, där den ska utöva en sammanfattande funktion och stå till svars inför 

styrelsen. 

Behovet av expertis är en fråga som både Chris Cornforth (2002, 2004) och Johnston Birchall 

(2014a, 2014b, 2016a) tar upp. Cornforth (2004) menar att, eftersom styrelseledamöterna är 

tillsatta som representanter för andra medlemmar, och därmed demokratiskt valda, bör en viss 
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kompetens redan finnas i styrelsen. Däremot finns alltid en risk för kunskapsgap, där en 

respondent bland annat menar att styrelsen kan föryngras för att på ett bättre sätt hänga med 

i utvecklingen. Birchall (2014b) är tydlig med att kooperativ i dagens samhälle är i behov av 

extern oberoende expertis för att inte fastna i kooperativa spår, något som vi upptäckt inte är 

nödvändigt. Istället värnar KF om att förfina gallringen av medlemsrepresentanter och 

tillhandahålla de verktyg som krävs, i form av utbildning, för att stärka kompetensen i styrelsen. 

Expertisen blir därmed internt anskaffad, istället för externt rekryterad. Att externt plocka in 

expertis kan tolkas som ett mer desperat och kortsiktigt sätt att höja kompetensen i 

organisationen, och kan även visa sig vara temporärt om experterna visar sig vara agenter och 

egennyttiga. Att då istället, om möjligheterna finns ur ett tidsperspektiv, utöka den befintliga 

expertisen som redan präglas av förvaltarskap genom interna utbildningar, kan visa sig vara ett 

mer långsiktigt och altruistiskt tillvägagångssätt. 

Kooperativ styrningsmodell 
Analysavsnittet avslutas med en sammanfattande modell över den kooperativa styrningen. 

Modellen innefattar och åskådliggör samtliga teorier och modeller som studerats och 

analyserats genom den här studien, samt visuellt framhäver våra teoretiska bidrag. 

Analysmodellen, även benämnd Figur 7 nedan, inleder med de styrelseutmaningar som 

kooperativ ställs inför, vilket presenterats av Cornforth (2002, 2004). Cornforth (2004) 

beskriver tre utmaningar följt av olika tillvägagångssätt som präglar det kooperativa 

styrelsearbetet och beroende på angreppssätt kan dessa utmaningar leda till agentproblematik 

och intressekonflikter mellan kooperativets styrelse och företagsledning. Om utmaningarna 

kan övermannas, och konflikter undvikas, kommer detta främja ett målkongruent förhållande 

mellan styrelse och företagsledning. 

Bouillon med flera (2006) förklarar att agentproblematik och intressekonflikter kan åtgärdas 

genom ökad målkongruens, som i sin tur uppnås antingen genom att uppdragsgivare och 

uppdragstagare utgår från ett agent- eller förvaltarperspektiv, så länge synsättet är ömsesidigt 

från båda parter. Analysavsnittet har vittnat om att fallorganisationen KF präglas av hög 

målkongruens, och den agentproblematik som förekommer är nästintill uteslutande av 

förvaltarteoretisk karaktär. Detta innebär att KF i dagsläget inte upplever några större 

konflikter i de utmaningar som styrelsen står inför, och den höga målkongruensen beror på ett 

ömsesidigt förvaltarförhållande mellan styrelse och företagsledning, präglat av samverkan, 

tillit och pliktkänsla. Den höga målkongruensen till trots har organisationen valt att införa 

styrsystem såsom ökad uppföljning och utvärdering, vars bakomliggande faktorer identifierats 
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som två: dels stödjer förfarandet det antagandet som Bouillon med flera (2006) tydliggjort, det 

vill säga att målkongruens i sig inte automatiskt leder till en framgångsrik verksamhet, utan att 

målkongruensen måste utnyttjas på rätt sätt och kräver ett starkt tillvägagångssätt. Den andra 

bakomliggande faktorn är det som visat sig bli ett av studiens teoretiska bidrag, nämligen att 

en organisation präglad av förvaltarskap, likt KF, faktiskt också kan uppleva agentproblematik, 

trots att den drivs utan motstridiga egenintressen. Agentproblematik utspelar sig 

uppenbarligen, annars hade inte organisationen infört utökad uppföljning och utvärdering, 

vilket kraftigt för tankarna till agentteoretiska åtgärder. Uppföljningen och utvärderingen, som 

nu anpassats till förvaltarstyrda organisationer, är i modellen nedan markerade i fetstil och 

med streckade linjer, under förvaltarperspektivet. 

 

Figur 7. Analysmodell. Källa: Modellen är inspirerad av Agent-förvaltar-modellen av Bouillon med flera (2006), som 

i sin tur baserat den på Davis med flera (1997), Cornforth (2002, 2004) samt Birchall (2014a, 2014b, 2016a, 

2016b). Författarnas egna illustration. 
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Bristerna som föreligger inom förvaltarskapet, det vill säga att den höga tilliten och tilltron till 

samverkan och pliktkänsla förringar, eller undervärderar, behovet av uppföljning och 

utvärdering av verksamheten ligger därmed till grund för vårt första teoretiska bidrag. 

Empiriskt visar det sig att även förvaltarstyrda organisationer kan implementera styrsystem 

som ett svar på agentproblematiken. Styrsystemen är även en stark indikator på att 

organisationer präglade av förvaltarskap upplever agentproblematik, hög målkongruens till 

trots. Därutöver visar det sig att enbart fokus på värden såsom samverkan, tillit och pliktkänsla 

inte räcker till i en organisation som verkar i en bransch som är konkurrensutsatt och präglat 

av ett snabbföränderligt klimat.  

Risken att eventuellt underminera det gynnsamma förvaltarbeteendet, som enligt 

förvaltarteorin kraftigt påverkas av en implementering av styrsystem, är därmed en risk 

fallorganisationen är villig att ta. Om initiativet visar sig bli lyckat, det vill säga att uppföljningen 

och utvärderingen leder till en mer professionaliserad verksamhet med mindre 

agentproblematik, skulle uppnåendet av målkongruens inom förvaltarstyrda organisationer 

utvecklas till att även innefatta viss typ av styrsystem. I sin helhet skulle förståelsen och 

kunskapen kring förvaltarteorin utökas, om styrsystem var möjliga att implementera utan 

alltför kraftfulla motreaktioner från organisationens förvaltare. 

När målkongruensen väl är uppnådd måste denna utnyttjas och omvandlas till en stark 

genomförandekraft som genomsyrar samtliga led inom kooperativet. Det är här som 

fallorganisationen KF har en del arbete kvar att göra för att åstadkomma den 

genomförandekraft som är nödvändig, och genom att utnyttja sin höga målkongruens finna ett 

tillvägagångssätt som alla delar av kooperativet kan stå bakom.  

Det ramverk som Birchall (2014b) presenterar åskådliggör de tre delarna i kooperativet; 

medlemmarna, styrelsen som kan bestå av både representanter och experter, och 

företagsledningen. Birchalls (2014b) ramverk är dock modifierat i modellen ovan, då vi anser 

det vara lämpligt att göra en smärre justering för en av delarna, samt göra gällande en alternativ 

utveckling för en annan. Birchalls (2014b) ursprungliga ramverk bestod av medlemsröst, 

representation, oberoende expertis och företagsledning. Våra justeringar till modellen, 

närmare bestämt i del 1 och 3 sett från vänster, markeras ovan genom fet stil och streckade 

linjer. Vi anser att medlemsdeltagande är en mer talande rubrik för den första delen, då ett ökat 

medlemsdeltagande leder till en starkare medlemsröst. Vidare avser vi utveckla expertisdelen, 

den tredje delen i modellen, till att även innefatta internt anskaffad expertis som ett alternativ 
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till den externt rekryterade, som Birchall (2014b) föreslår. Vi anser därmed att det föreligger 

brister i Birchalls (2014b) ramverk, då alla kooperativa organisationer inte har möjlighet att 

tillsätta oberoende extern expertis till sina styrelser. 

Denna avsaknad blir således det andra teoretiska bidraget som den här studien utmynnat i, och 

illustreras i analysmodellen ovan genom att även ta internt anskaffad expertis i beaktning, som 

ett alternativ till den externa. Den interna anskaffningen av expertis har tydligt visat sig 

empiriskt då fallorganisationen KF storsatsar på valberednings- och styrelseutbildningar för 

sina medlemsföreningar, vars parlamentariska struktur hindrar dem från att tillsätta 

utomstående, oberoende experter. 

När målkongruensen genomsyrar samtliga delar i det av oss modifierade Birchall-ramverket 

kan kooperativet utnyttja sin genomförandekraft och genom samverkan uppnå en optimal 

kooperativ styrning. En optimal kooperativ styrning behöver dock inte innebära att den ser 

likadan ut för alla kooperativ, utan snarare att alla delar är närvarande, kongruenta och bidrar 

till en stark genomförandekraft. 

De tre bidragen som den här studien resulterat i är dels ett empiriskt, där vi bistått med ökad 

kunskap om den agentproblematik som uppstår inom kooperativ, och hur medlemsägda 

organisationer uppnår hög målkongruens. Vidare har studien utmynnat i två teoretiska bidrag 

som båda visat på brister i befintliga teorier. Dels föreligger en brist inom förvaltarteorin, där 

teorin misslyckas med att förklara vilken agentproblematik som kan uppstå till följd av styrning 

med alltför stort fokus på de tillitsfulla och plikttrogna värden som förvaltare präglas av. 

Därutöver förekommer en brist i det ramverk som Birchall (2014b) presenterar, där författaren 

enbart lägger vikt vid att inom kooperativa styrelser tillsätta oberoende expertis, medan vi 

anser att det även går att erhålla expertis internt från organisationens befintliga medlemmar. 
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Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer vi, med hjälp av studiens forskningsfrågor, avgöra huruvida 

studiens syfte är uppnått. Därefter tydliggör vi vilket bidrag vår studie tillfört till 

forskningsområdet, samt ger förslag på vidare forskning inom ramen för det berörda området. 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att tillföra såväl ett empiriskt som teoretiskt 

bidrag för att öka kunskapen kring den agentproblematik som kan uppstå inom 

konsumentkooperativ, och ta reda på hur hög målkongruens kan uppnås inom medlemsägda 

företag utan att förbise medlemmarnas intressen. För att besvara detta syfte formulerades två 

forskningsfrågor som vi nu, med hjälp av den teoretiska referensramen, det empiriska bidraget 

och det sammanfattande analysavsnittet ämnar besvara. 

Den första forskningsfrågan formulerades enligt följande: 

Vilken sorts agentproblematik uppstår inom medlemsägda företag, och hur hanteras 

den? 

Studiens resultat har tydligt visat att den agentproblematik som uppstår inom medlemsägda 

företag är av förvaltarteoretisk karaktär, snarare än agentteoretisk. Inom kooperativ 

verksamhet är det nästintill en förutsättning att både uppdragsgivare och -tagare delar ett 

synsätt grundat på förvaltarskap, då vi upptäckt väl synliga kopplingar mellan detta perspektiv 

och de kooperativa principer som medlemsägd verksamhet bygger på. Vad som observerats är 

att förvaltarskap dock är synonymt med brist på granskande åtgärder och möjligheter till 

uppföljning, troligen skapat till följd av de tillitsfulla värdena som förvaltarteorin presenterar. 

Den trygghet som upplevs i och med tilliten inom kooperationen leder således till att behovet 

av uppföljning inte upplevs som lika viktigt som i andra typer av verksamheter. Trots att 

förvaltarskap inte är präglat av motstridiga egenintressen, existerar det sålunda en 

agentproblematik inom ramen för teorin. Denna problematik, i form av bristfällig uppföljning 

och utvärdering, är något som förvaltarteorin tidigare har misslyckats med att förklara, och 

resulterar således i ett av våra teoretiska bidrag. Resultatet av studien anser vi även kunna 

bidra till en teoretisk generalisering, då den förvaltarteoretiska agentproblematik som uppstår 

också kan utspela sig inom andra verksamheter och kontexter som präglas av förvaltarskap, än 

enbart inom den svenska konsumentkooperationen.  

För att hantera och reducera den agentproblematik som uppstår i organisationer är ett förslag 

att införa styr- och utvärderingssystem, något vi genom studiens gång sett prov på. Denna 
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implementering, som är desto vanligare inom ett agentteoretiskt perspektiv, kan rentav hämma 

ett, för organisationen gynnsamt förvaltarbeteende. Detta kan inträffa då implementering av 

granskande åtgärder kan tolkas som en förolämpande åtgärd och en kränkning av den tillit som 

förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare bygger på. Detta kan följaktligen leda 

till en splittring mellan styrelsen och ledningen. Därmed rekommenderar vi en stor varsamhet 

vid införandet av agentteoretisk hantering av den agentproblematik som uppstår inom 

organisationer som präglas av förvaltarskap. 

Vidare formulerades den andra forskningsfrågan enligt följande: 

Hur kan hög målkongruens åstadkommas i kooperativ verksamhet, och på vilket sätt 

påverkar storleken dess uppnående? 

Enligt vår analys föreligger ingen brist på målkongruens och den utspelar sig i form av en 

ömsesidig förvaltarteoretisk sådan. Hög målkongruens kan uppnås genom öppenhet och 

transparens i allt som organisationen företar sig. För att lyckas med detta är det viktigt att även 

ha en god förankringsprocess och dialog mellan alla parter. Empiriinsamlingen vittnar om 

gemensamma mål mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, vilket till stor del grundar sig i 

att de som ingår i kooperativet delar en stark värdegrund. Däremot saknas en 

genomförandekraft och ett tillvägagångssätt för att nå upp till målen. Bristen på ett enhetligt 

tillvägagångssätt kan mycket väl bero på KF:s storlek, där alla föreningar ser olika ut och drivs 

efter olika förutsättningar. Det har därför varit av intresse att utvärdera hur denna 

genomförandekraft kan åstadkommas. Ur det empiriska bidraget har det framgått att hög grad 

av enighet i hur processer ska genomföras är av avgörande betydelse, något som varit 

bristfälligt inom KF. För att uppnåendet av målen ska lyckas krävs dessutom en viss 

homogenitet medlemsföreningarna emellan. I en kooperation av betydande storlek försvåras 

därför uppnåendet i och med att medlemsföreningarna kan skilja sig avsevärt från varandra. I 

ett mindre kooperativ är det lättare att bibehålla medlemmarnas lojalitet och engagemang, 

något som blir en komplex utmaning i ett större kooperativ. Storleken har således en 

försvårande påverkan på uppnåendet av målkongruens, dels för att den komplicerar 

kommunikationen och dels för att den påverkar medlemmarnas möjlighet till engagemang. Det 

finns dock möjligheter att minska storlekens betydelse, vilket kan ske genom att öka 

tydligheten i ägardirektiven genom förbättrad kommunikation och skapa en mer enhetlig 

medlemsgrund.  
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Vidare har tidigare studier visat på att fyra olika beståndsdelar är nödvändiga för att uppnå 

optimal kooperativ styrning, nämligen medlemsröst, representation, oberoende expertis och 

en stark företagsledning. Vår fallstudie bekräftar att dessa delar är grundläggande för den 

kooperativa styrningen, men däremot har vårt empiriska bidrag avslöjat brister i ramverket 

vilket renderat i vårt andra teoretiska bidrag, som kräver vissa justeringar. Expertisen, som 

Birchall (2014b) menar ska rekryteras externt, kan likaväl anskaffas internt från 

medlemsföreningarna. För att på ett effektivt sätt kunna finna rätt kompetens inom 

kooperationen är det viktigt att använda sig av verktyg såsom internutbildningar för att kunna 

stärka upp styrelsekompetensen ute i medlemsföreningarna vilket sedermera kommer att 

avspeglas i organisationens centrala styrelse. 

Studiens syfte 
Utifrån svaren till de ovan nämnda forskningsfrågorna anser vi att studiens syfte har uppnåtts. 

Vi har, genom en fallstudie på organisationen KF, tillfört såväl ett empiriskt som teoretiskt 

bidrag för att öka kunskapen kring agentproblematiken och tagit reda på hur kooperativ 

uppnår hög målkongruens. 

Studiens resultat visar på att både uppdragsgivare och uppdragstagare inom kooperativ 

verksamhet är främst förvaltare, och eftersom vi kommit fram till att hög målkongruens mellan 

dessa parter uppnås kan vi därmed fastställa att medlemmarnas intressen inte förbises, utan 

snarare utgör grunden som kooperativ vilar på. 

Studiens bidrag 
Genom denna studie anser vi ha kunnat tillföra såväl ett empiriskt som ett teoretiskt bidrag till 

forskningen. Genom vårt informationsrika fall har det empiriska bidraget lett till en ökad 

förståelse kring den agentproblematik som kan utspela sig inom kooperativa organisationer, 

samt hur målkongruens kan uppnås i ett konsumentkooperativ. Vidare anser vi att studien 

lämnat två teoretiska bidrag, där det första härrör förvaltarteorin där vi anser att teorin 

misslyckats med att fånga upp vitala utmaningar som kan uppstå inom kooperativ verksamhet. 

Det andra teoretiska bidraget är kopplat till Birchalls (2014b) ramverk, där vi anser att han 

misslyckats med att framföra alternativa lösningar till utmaningen att kompetenssäkra 

kooperativa styrelser. Våra slutsatser har skapat en inblick i den problematik som kan 

förekomma inom förvaltarstyrda organisationer, som förvaltarteorin tidigare inte belyst. Det 

empiriska bidraget har följaktligen förevisat hål inom konceptet förvaltarteorin, och därmed 

kompletterat den. 
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Förslag till vidare forskning 
Då kooperativ forskning inom den svenska kontexten visat sig vara begränsad, finns det både 

stort utrymme för och behov av vidare forskning inom området. Vi skulle därför önska se 

ytterligare forskningsbidrag inom den kooperativa kontexten, som ämnar undersöka hur 

förvaltare inom kooperativa organisationer reagerar på utökade utvärderings- och styrsystem, 

i stil med det som ofta implementeras i organisationer präglade av agentskap. Vidare hade det 

varit intressant att undersöka om utvärdering och uppföljning skulle effektivisera eller 

försämra styrningen inom en organisation präglat av förvaltarskap.  

För att tillföra ytterligare ett perspektiv, hade det varit intressant att studera hur 

agentproblematiken utspelar sig i ett producentkooperativ. Detta för att bedöma om 

problematiken är av samma karaktär som i ett konsumentkooperativ eller om den skiljer sig 

väsentligt, då producentkooperativ kännetecknas av högre medlemsengagemang. 

I fortsatta studier hade det även varit givande att studera vårt fallobjekt i ett senare skede, för 

att utvärdera effekterna av de förändringar som sker idag. Då organisationen utför ett stort 

förändringsarbete med syfte att effektivisera och förbättra den kooperativa styrningen, blir det 

därför väldigt intressant att undersöka resultatet av detta. Vidare hade det likväl varit 

intressant att återupprepa denna studie, för att då lägga större vikt på medlemmarnas 

perspektiv av problematiken. Detta tror vi kan skapa en ännu djupare förståelse kring hur 

agentproblematiken utspelar sig inom kooperativ verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Följande är den intervjuguide vi använt som underlag till samtliga genomförda intervjuer. Alla 

frågor har inte ställts till samtliga intervjuobjekt, då vi i vissa fall inte ansett att ett svar kunnat 

ytterligare bidra till det empiriska bidraget. Exempelvis stod det klart efter några intervjuer att 

det inte finns något incitament- eller bonussystem i KF, vilket ledde till att den frågan ströks ur 

senare intervjuer. Därutöver gav vissa frågor svar på frågor som ännu inte var ställda, varför även 

dessa hoppades över. Till vissa intervjuobjekt lade vi även till specifika frågor som endast 

vederbörande person kunde svara på. Samtliga intervjuer inleddes med en beskrivning av oss 

författare, syftet med uppsatsen och intervjuns upplägg följt av etiska aspekter. De första frågorna 

var av en mer inledande och allmän karaktär, som sedan följdes av frågor kopplade till våra tre 

huvudteman delegering av ansvar, samverkan och konflikter samt kooperation och storlek. 

 

Genomgång av intervjun och etiska aspekter 

 
1. Förklara vilka vi är, vad vi skriver om, uppsatsens syfte och varför vi valt att studera 

just KF. 
 

2. Förklara varför vi valt att intervjua just den här personen. 
 

3. Gå igenom intervjuns upplägg och den ungefärliga tid den förväntas ta 
 

a. Semistrukturerad intervju med på förhand fastställda frågor där respondenten 
får svara fritt och gärna reflektera. 

b. Den avsatta tiden för intervjun är en timme, något vi inte förväntar oss 
överskrida. Skulle vi överskrida tiden kan det bli aktuellt att vi i efterhand 
kompletterar intervjun via mail eller telefon. 

c. Allmänna frågor till en början som sedan följs av våra huvudteman som 
handlar om ansvarsdelegering, samverkan och konflikter och kooperation och 
storlek. 
 

4. Förklara att intervjun kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon, ej video, för att 
sedan transkriberas. 
 

5. Etiska aspekter 
 

a. Deltagandet till intervjun är frivilligt och kan avbrytas när som helst av endera 
parten 

b. Du har rätten till att vara anonym 
c. Du har rätten att i efterhand ta del av materialet och få ta del av den slutgiltiga 

uppsatsen 
d. Du har rätten att begränsa viss publikation av material 
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e. Vid behov finns möjligheten att, från båda parter, addera ytterligare, 
kompletterande information. Exempelvis om vi vill ha ytterligare en fråga besvarad 
eller har missförstått ett svar från intervjun har vi möjligheten att kontakta och 
komplettera. 

f. Patrik Schinzel kommer att, i en samordnande roll, gå igenom allt material innan 
publicering för att säkerställa att inga företagshemligheter sprids 

 
 
Inledande/allmänna frågor 

1. Vad har du för bakgrund, akademisk och yrkesmässig? 

 

2. Beskriv din roll inom KF. 

 

3. Beskriv KF:s verksamhet och styrning? 

 

4. Vilka är KF:s övergripande mål? 

 

5. Vad särskiljer KF:s verksamhet med tanke på att det är en kooperativ organisation? 

 

6. Vilka utmaningar anser du vara störst för organisationen?  

 

7. Varför anser du att det är gynnsamt att vara medlem i ett kooperativ som KF, eller 

driva kooperativ verksamhet i dagens samhälle?  

 

Huvudtema 1: Delegering av ansvar 

8. Beskriv förhållandet mellan styrelsen och ledningen. (Är styrelsen styrande eller 

stöttande? Hur involverad är styrelsen? Representerar styrelsen sitt egna intresse 

eller medlemmarnas?) 

 

9. Hur sker kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna? 

 

10. Hur anser du att medlemmarnas möjlighet att, genom styrelsen, utöva kontroll och 

övervakning på företagsledningen ser ut? 

 

a. Påverkas er handlingsfrihet? 
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b. Hur säkerställs det att styrelsen agerar i medlemmarnas intressen och inte 

utefter egenintressen? 

 

c. Hur kan medlemmarna, genom styrelsen, utöva kontroll och övervakning på 

företagsledningen utan att begränsa deras handlingsfrihet? 

 

d. Vilket inflytande har medlemmarna i den beslutsprocessen som härrör 

verksamheten? 

 

11. Vilken typ av roll spelar styrelsen gentemot företagsledningen? (Representanter för 

medlemmarna, experter, driva organisationen framåt eller se till att organisationen 

sköts på ett ansvarsfullt och klokt sätt?) 

 

12. Fattar företagsledningen beslut utan att dessa behöver gå igenom styrelsen?  

 

13. Vilka egenintressen drivs du av? Det vill säga, vad vill du personligen uppfylla med ditt 

arbete på KF? 

 
Huvudtema 2: Samverkan och konflikter 
 

14. Upplever du att det existerar intressekonflikter inom KF? (Federationen, alltså mellan 
KF centralt och de olika föreningarna i landet?) 
 

a. Om ja: hur yttrar dessa sig? 
 

15. Vad är medlemmarnas mål? Hur tar ni hänsyn till deras mål?  
 

16. Hur arbetar ni inom KF för att åstadkomma gemensamma mål? 
 

a. Vems mål är det som efterföljs i första hand? 
 

17. Kan den dubbla målsättningen, med både sociala och ekonomiska mål, leda till ökade 
målkonflikter inom kooperativ verksamhet? 
 

a. Om ja, hur hanterar ni detta? 
 

b. Vad väger tyngst, de sociala eller de ekonomiska målen? 
 

18. Existerar det något incitament- eller bonussystem för ledningen/styrelsen? (Om dålig 
respons, nämn skillnaden gentemot investerarägda företag) 
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a. Om ja: vad består bonusen av och vad är den baserad på? 
 

19. Till vilken grad anser du att dina personliga mål går i linje med organisationens 
övergripande mål? 
 

Huvudtema 3: Kooperation och storlek 
 

20. Hade det sett annorlunda ut i fall KF inte varit kooperativt, sett till exempelvis 
möjligheterna till belöning och därmed enklare uppfylla gemensamma mål? 
(Belöning/incitament) 
 

21. Hur påverkas ledningens arbete av det faktum att organisationen drivs som 
kooperativ, och har såpass många intressenter (medlemmar)? 
 

22. Medför ett större kooperativ några specifika utmaningar i jämförelse med mindre 
kooperativ? 
 

23. Påverkar KF:s storlek, sett till antalet medlemmar, ledningens arbete och 
beslutsprocesser? 
 

a. Om ja: hur tas hänsyn till alla medlemmars intressen? 
 

b. Är det något specifikt som försvårats när KF vuxit sig allt större? 
 

24. För att ett kooperativ ska drivas framgångsrikt behövs ett aktivt medlemsdeltagande, 
goda medlemsrepresentanter, oberoende experter och en professionell 
företagsledning. Hur säkerställer KF att alla dessa delar finns närvarande?  
 

a. Återfinns den branschexpertis som krävs i KF:s styrelse och ledning? 
 
 

Tack så mycket för din tid! 
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