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Titel  Kundägt - En explorativ fallstudie på Länsförsäkringar 

Östgöta 
 
Bakgrund  Ordet kundägt används av både ömsesidiga och kooperativa 

bolag men vad är ett kundägt bolag för något och vad gör ett 
kundägt bolag speciellt? I förhållande till sina 
marknadsandelar är kundägda bolag understuderade vilket 
motiverar en explorativ studie för att öka kunskapen kring 
den här typen av bolag. 

 
Syfte  Genom att göra en explorativ kvalitativ fallstudie i ett 

kundägt företag vill vi driva fram akademiska 
undersökningsområden för att främja den 
företagsekonomiska forskningen i området. 

 
Metod  Studien gjordes genom en explorativ kvalitativ fallstudie på 

Länsförsäkringar Östgöta på grund av att det är ett 
framgångsrikt kundägt bolag. Fyra personer från 
ledningsgruppen på Länsförsäkringar Östgöta och en person 
från dotterbolaget Länsförsäkringar AB intervjuades. 
Parallellt så inhämtades information även från deltagande 
observationer och dokument för att förstärka empirin som 
genererades vid intervjutillfällena. 

 
Slutsats  Studien bidrar med att visa att kundägda bolag fortfarande 

spelar en viktig roll på marknaden och visar på ett antal 
områden som bör studeras närmare. En av de främsta 
punkterna är den lokala aspekten som verkar samverka med 
det kundägda för att skapa en organisation med hög 
trovärdighet bland kunderna. Hur konceptet med ett kundägt 
lokalt bolag påverkas av digitaliseringen är en annan punkt 
som bör väcka ett intresse bland forskarna att studera vidare. 
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Title  Customer-Owned - An explorative case-study of 

Länsförsäkringar Östgöta 
 
Background  The word customer-owned is used by both mutuals and 

cooperatives but what is a customer-owned company and 
what makes it special? Customer-owned companies are in 
relation to their market shares less studied which motivates 
an explorative study to increase the knowledge about this 
type of companies.   

 
Aim  We want to develop academic research areas to advance the 

theory in the field of business by doing an explorative 
qualitative case-study in a customer-owned company 

 
Methodology  The study was made by an explorative qualitative case-study 

on Länsförsäkringar Östgöta as it is a successful customer-
owned company. Four people from the Länsförsäkringar 
Östgöta management team and one person from the 
subsidiary Länsförsäkringar AB was interviewed. Data was 
gathered parallel to the interviews by participatory 
observations and documents to enhance the empiricism. 

 
Conclusion  The study contributes by showing that customer-owned 

companies still plays an important role in the market and the 
study also shows areas were future research should be 
conducted. One of the main conclusions is that it seems like 
the local aspect have synergies with the customer-owned to 
create a company that have a high level of trustworthiness. 
How the concept with a local and customer-owned company 
will fare in a more digitalized world is another area that 
should have a high interest among researchers.  
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1. Inledning 
 

”Länsförsäkringar är ett starkt varumärke här i Östergötland och det har mycket 

att göra med det förtroende vi har från våra kunder, sen finns ju det här med att vi 

är kundägda också”  

 

Det citatet var ett av det första vi fick höra under företagsintroduktionen dagen vi 

började arbeta på Länsförsäkringar Östgöta. Det var första gången vi hörde begreppet 

kundägt och den dagen gjorde det inte något större intryck på oss men vad vi inte visste 

var hur mycket det ordet formade det företag vi skulle arbeta på.  

 

Kundägda företag är en organisationsform som funnits under en lång tid men blivit 

alltmer populär de senaste åren (Schützer, 2012). Idag förekommer de inom flera olika 

branscher där de har betydande andelar av marknaden men finns framförallt inom 

försäkringsbranschen. Under vår tid på universitetet nämndes inte företagsformen i 

någon av de kurser vi läst och vi började tidigt ana att området var relativt outforskat. 

Ett annat exempel visar Hesse & Cihak (2007) där de berättar att den stora databasen för 

ekonomisk litteratur, EconLit, har 0,1 % av alla sina bankrelaterade artiklar riktade mot 

kooperativa banker samtidigt som de kan ha marknadsdelar uppemot 30 % räknat i 

totala tillgångar. Det faktum att det finns relativt lite forskning samtidigt som flera 

forskare har kommit fram till att kundägda bolag har en viktig plats på marknaden 

(Bubb & Kaufman, 2013; Enke, 1945; Fonteyne, 2007; Hesse & Cihák, 2007; Normark, 

1996) gör att det finns ett intresse för att utöka studier kring kundägda bolag. 

 

Just för att bolagsformen nu hade väckt ett intresse hos oss och att det inte fanns någon 

större akademisk insatts i ämnet gjorde det sig naturligt för oss att innan vår examen 

göra en större studie för att kunna bidra till vetenskapen om kundägda företag. Enke 

(1945) säger att de kundägda bolagen är viktiga för marknaden och menar att 

företagsformen kan åstadkomma en ekonomisk effektivitet samtidigt som det tjänar 

privata intressen. I sin artikel undersöker han företagsformen konsumentkooperativet 
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vilket han poängterar är intelligent styrt då det arbetar mot det bästa intresset för dess 

kunder tillika ägare.  

 

Som vi kommer att visa i det här kapitlet är också begreppet kundägda företag svårt att 

definiera då det används olika inom den företagsekonomiska forskningen och i 

näringslivet. För att underlätta för läsaren och att inte begränsa studien genom olika 

juridiska bolagsformer kommer begreppet kundägt användas som ett samlingsbegrepp 

för alla typer av bolag som har sina kunder som huvudsakliga ägare. Med att ha 

kunderna som huvudsakliga ägare menar vi bolagsformer som i första hand delar ut 

återbäring eller återinvesterar kapitalet för att skapa mervärde till sina kunder. 

Begreppet kundägt används i olika beskrivningar av företag där de vanligaste är 

ömsesidiga företag, vars alla kunder äger företaget, och kooperativ, som ägs av 

medlemskunder i företaget. Skillnad mellan dessa två bolagsformer är alltså att i 

kooperativet ansöker man om medlemskap medan i det ömsesidiga bolaget så blir man 

automatiskt ägare i samband med en affär i bolaget. Denna studie är inriktad på kund-

ägare vilket innebär att vi begränsat våra slutsatser till den kundgruppen som både är 

ägare och kund i bolag där ägarskapet inte är automatiskt.  

 

För att visa på problematiken med begreppet menar till exempel Folksam på att 

kooperativa bolag inte är kundägda (Folksam, 2013). Medan föreningen International 

Cooperativ Alliances (ICA) definierar ett kooperativ på ett sätt som gör att konsument 

kooperativet även skulle kunna inkluderas bland de kundägda bolagen såsom vi 

definierar det. 

 

”Ett kooperativ är en autonom association av personer som frivilligt gått ihop för 

att möta deras gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och 

ambitioner genom en gemensamt ägt och demokratisk styrt företag (The 

International Co-operative Alliance ICA, 2011, Fritt översatt)” 

 

I den vetenskapliga litteraturen finns också problematik kring begreppet. Fonteyne 

(2007) använder till exempel ICAs definition på kooperativ men tar med 

kreditföreningar, byggnadskreditföreningar och den italienska ”banche popolari” i sin 
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forskning om kooperativa banker. Ett annat exempel är Michie & Llewellyn (2010) som 

menar på att kooperativa banker, kreditföreningar och byggnadskreditföreningar är alla 

ömsesidiga bolag. Även Hesse & Cihak (2007) använder sig av en egen definition som 

likställer kooperativa banker med ömsesidiga banker och menar på att ömsesidiga bolag 

också kan ha kunder som inte automatiskt blir ägare. Samtidigt som han säger att 

kundägda kreditföreningar enbart har kunder som äger företaget. Det verkar med andra 

ord råda en viss begreppsförvirring på området och även inom det juridiska har vi i 

Sverige de två bolagsformerna ömsesidiga försäkringsbolag och föreningsformen 

kooperativ. Vi har alltså valt att kalla alla dessa bolagstyper för kundägda bolag. 

 

Genom sin organisationsform är det flera egenskaper som också är unika med 

ömsesidiga företag. Bubb & Kaufman (2013) visar att de ömsesidiga företagen har en 

tendens att verka emot att utnyttja bias1 hos konsumenterna på marknaden. Det är något 

som även visas av Fonteyne (2007) i hans forskning kring kooperativa banker. Det 

Bubb & Kaufman (2013) pekar på i sin studie är att ömsesidiga bolag ofta har högre 

priser än sina konkurrenter men har lägre straffavgifter för när konsumenterna gör fel på 

grund av sina bias. Det gör att sofistikerade 2  kunder kommer att välja det dyrare 

ömsesidiga bolaget i förmån för de lägre straffavgifterna och på detta sätt ökar 

konsumentöverskottet på marknaden. Både Bubb & Kaufman (2013) och Enke (1945) 

kommer fram till att det finns fördelar med att underlätta för kundägda bolag att ta sig in 

på marknaden då de bolagen för marknaden närmare ett jämnviktsläge till förmån för 

konsumenten. De menar att de kundägda bolagen har varit bra för marknadsekonomin 

under en längre tid och flera forskare har också visat på betydelsen av de kundägda 

bolagen för framtiden (Jussila, Kotonen, & Tuominen, 2007; Kay, 1991; Michie & 

Llewellyn, 2010; Mori, 2013) där de till exempel inom finanssektorn kommer vara 

viktiga för den framtida stabiliteten (Bubb & Kaufman, 2013; Fonteyne, 2007; Hesse & 

Cihák, 2007).  

 

Studier som har gjorts på kundägda företag visar flera ekonomiska effekter de kan ha på 

samhället men tar inte upp de mer företagsekonomiska utmaningarna och möjligheterna 

1 Vi använder den engelska termen då det idag inte finns en exakt svensk översättning 
2 Kunder som är medvetna om sina bias 
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som finns inom företaget. Vi vill undersöka bolagsformen genom ögonen på 

företagsledare och se ifall deras erfarenhet kan kombineras med övergripande 

ekonomiska teorier och befintliga studier av det kundägda företaget för att hitta ett 

studieområde som i framtiden kan öka förståelsen kring bolagsformen. Det är just från 

företagsledarnas perspektiv som vi tror vi kan få fram unika utmaningarna och 

möjligheterna med de kundägda företagen. Den problematisering vi kan se är att 

framförallt så blir själva existensberättigandet för kundägda företag annorlunda. Då det 

inte finns några utomstående ägare som vill maximera den monetära avkastningen på 

insatt kapital så finns det inga uppenbara incitament till att driva företagen framåt. Eller 

kan ägarna påverka företaget mer genom att de kommer i kontakt med företaget ur två 

olika perspektiv (kund och ägare)? Kan det vara så att förändringstrycket blir 

annorlunda på företaget då det finns en svagare ägare medan kunderna i den dagliga 

kontakten med företaget blir mer krävande? Förändrar det företagsledningens synsätt 

och sätt att jobba?  Kundägda företag skapades för att fylla ett samhällsbehov och inte 

att tjäna några enstaka investerare (Fonteyne, 2007). Beror ökningen av kundägda 

företag på att det finns ett större etiskt perspektiv i samhället och de kundägda bolagen 

uppfyller det behovet hos kunderna? Vi har sett att dagens teorier inom 

företagsekonomi till stor del förklarar hur kapitalsyrda företag verkar. Däremot så tas de 

ovannämnda aspekterna inte upp, just på grund av att forskningen är inriktad på 

kapitalstyrda företag, vilket visar på en lucka i inom de företagsekonomiska teorierna 

och som motvierar oss att genomföra den här studien. 

 

När tidigare forskning på ett område inte är välutvecklad passar det med en explorativ 

studie för att inte begränsa forskningsområdet och studiens syfte samtidigt som en 

explorativ studie kan också vara relevant för att identifiera en forskningsagenda inom 

området (Sverke, 2004). Vi har därför valt att ha ett brett fokusområde och genom det få 

en bra ursprungspunkt som guidade oss genom studien. Det viktiga var att skapa en så 

bra förutsättning som möjligt till att hjälpa oss hitta de områden som vi vill ska leda till 

en ökad förståelse för den kundägda bolagformen.  

 

Idag finns det många stora kundägda företag som har betydande marknadsandelar i flera 

branscher och de ökar i antal (Schützer, 2012). Forskning kring de kundägda bolagen är 
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som vi har visat underrepresenterad och det har förmått oss att göra en fallstudie för att 

kunna bidra med nya tankar kring denna struktur. Vårt mål med uppsatsen är att skapa 

en forskningsagenda för både forskare som nyblivna akademiker och bygga en grund 

för framtida forskning kring kundägda företag. Vi har nämnt att forskare anser att 

kundägda företag påverkar marknaden och kunder på ett annat sätt vilket gör det 

intressant att studera företagsformen ur ett marknadsperspektiv. Det väcker också frågan 

om ifall det finns något unikt med kundägda företag i ett organisationsperspektiv vilket 

har lett oss till följande syfte.  

 

1.1 Syfte och fokusområde 
 
Genom att göra en explorativ kvalitativ fallstudie i ett kundägt företag vill vi driva fram 

akademiska undersökningsområden för att främja den företagsekonomiska forskningen i 

området.  

 

Utifrån det kommer vi inte definiera några specifika forskningsfrågor som har som risk 

att avgränsa våra undersökningsområden. Vårt fokus kommer ligga på det kundägda 

företaget och genom att driva vårt syfte ska vi hitta de områden som kan vara 

intressanta för vidare forskning. 
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1.2 Disposition 
 
Här kommer vi kort återge det hur uppsatsen är uppbyggd för att skapa en överblick till 
de olika kapitlena.  
   
            1. Inledning 

I det första kapitlet har vi beskrivit anledningarna till varför studien kom 
till samt att presenterat vårt syfte.  
 

            2.  Metod 
I metodkapitelet kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra 
vår studie. Vi kommer att visa den ansats vi hade innan studien, förklara 
vår forskningsdesign, tillvägagångssätt och till sist hur vi har analyserat 
vår empiri.  
 

            3.  Fallstudieobjekt 
För att läsaren ska göra sig bekant med det fallföretag vi kommer vi här 
kort att presentera Länsförsäkringar Östgöta.  
 

            4 - 6.  Vår studie 
I tre kapitel redogör vi de data vi har insamlat tillsamman med tidigare 
forskning. Därefter gör vi en analys som leder till de forskningsfrågor vi 
vill lyfta. Kapitlen är uppdelade efter tre olika perspektiv vilka är extern-, 
kund- och internperspektiven. 
 
Externt 
Presenterar studien kring företagets förhållande till yttre faktorer så som 
marknad och samhället. 
 
Kund 
Perspektivet på kunden som genomsyrar både de yttre och inre faktorerna 
och ligger som grund för bolagsformen. 
 
Internt 
Den insamlade empirin om Länsförsäkringar Östgötas 
företagsorganisatoriska egenskaper presenteras och analyseras.  
 

            7.  Slutsats 
I det sista kapitlet sammanfattar vi vår analys och fördjupar oss i de 
forskningsområden som vi ser som mest intressanta för vidareutveckling. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel diskuterar vi studiens valda metoder för att visa hur studien är 

genomförd. Vi kommer först presentera under vilka premisser vi har utfört vår studie 

för att därefter kommer vi att redogöra hur vår studie har gått tillväga i vår strävan mot 

att få fram en forskningsagenda. Vi inleder varje huvudstycke med en kort förklaring 

där vi markerat vilka metoder eller datainsamlingsprinciper som varit av tyngd i vår 

rapport. 

2.1 Ansats 
 
Ansatsen som vi valt i vår studie utgår från att vi använt oss av ett explorativt syfte 

vilken vi ska undersöka genom en kvalitativ metod. Eftersom vi studerar ett outforskat 

område har vi valt att använda en metod som har många likheter med ett induktivt 

angreppsätt och som inspirerats av grundad teori. 

2.1.1 Att söka nytt 
 
Vårt syfte med studien har varit att utforska den kundägda företagsformen för att lyfta 

fram forskningsfrågor kring området som senare kan undersökas närmre genom 

framtida studier. Som stöd för våra argument behövs ändå en vetenskaplig grund för att 

vi ska kunna dra rimliga slutsatser i den analys vi gör samtidigt som det stärker vår 

trovärdighet. Enligt Bryman & Bell (2011) så är deduktion det vanligaste synsättet på 

relationen mellan teori och forskning. Den deduktiva metoden passar däremot inte 

speciellt väl med vår forskning eftersom innan studien gjordes visste vi inte vilka 

teoretiska områden vi skulle använda oss av. Det ledde oss på så sätt till en metod som 

mer liknar induktiv teoribildning där förhållandet mellan observation och teori är 

omvänt, alltså utgår ifrån empirin och skapar teori (Bryman & Bell, 2011; K. M. 

Eisenhardt & Graebner, 2007; Jacobsen, Sandin, & Hellström, 2002). 

 

I denna studie valde vi att ha ett kvalitativt tillvägagångsätt (Bryman & Bell, 2011; 

Trost, 2010) eftersom vi ville studera ett fenomen i den sociala värld vi lever i. Då vi 

ska bygga en djupare förståelse för kundägda bolag så finns det inga relevant 

kvantifierbar data som vi kan använda oss av för att få fram tillförlitlig statistik. Utifrån 
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vårt syfte är det den metod som passar bäst till Bryman & Bells (2011) tre distinkta 

egenskaper för kvalitativa studier. De säger att studien ska utgå ifrån empirin för att 

sedan jämföra denna mot befintliga teorier och på detta sätt skapa nya, vilket också kan 

liknas med ett induktivt perspektiv. De andra två egenskaperna som kännetecknar en 

kvalitativ studie är att till skillnad från den kvantitativa så försöker en kvalitativ studie 

förstå hur studieobjekten tolkar sin omvärld samt hur studieobjekten påverkar 

omvärlden. Dessa två egenskaper kan liknas vid det som Gustavsson (2004) beskriver 

som grundad teori.  

 

Gustavsson (2004) menar på att det är aktörerna kring det studerade objektet som är de 

som kan mest om processen och hävdar att forskare som använder grundad teori har en 

genuint empatisk inställning till de fenomen som studeras. ”Vi vet inte bättre än 

aktörerna” som han uttrycker det och menar på att forskares teorier inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. Det tankesättet passar med vår ansats då vi undersöker den 

verklighet personer på kundägda bolag arbetar i och samtidigt med hjälp av de 

personerna hitta områden som är intressanta att granska. Vi vill med andra ord få 

bolagets egen bild på sin verksamhet och utifrån den försöka förstå vad det innebär att 

vara utformat på det sättet. 

 

Grundad teori är alltså en kvalitativ metod som baseras på en induktiv ansats (Alvesson 

& Kärreman, 2012; Gustavsson, 2004) vilket gör att den lämpar sig väl för vår studie. 

Teorin kom fram under 1960-talet som en reaktion på att det inom sociologin ansåg att 

de nuvarande teorierna inte var grundade i verkligheten (Gustavsson, 2004) och för oss 

är det viktigt att komma fram med idéer till teorier som har klara förankringar i 

verkligheten. Vidare så hävdar (Gustavsson, 2004) att Grundad teori lämpar sig bra ifall 

man ska studera ett fenomen som saknar teoribildning vilket är fallet i vår studie.  
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2.2 Forskningsdesign 
 
Vår studie är en fallstudie där vi har koncentrerat oss på ett enskilt fallföretag nämligen 

Länsförsäkringar Östgöta. Valet är motiverat genom att företaget har en kundägd 

företagsstruktur samt har haft en långvarig och framgångsrik närvaro på marknaden. 

2.2.1 Fallstudie 
 
Sverke (2004) anser att kvalitativa metoder passar bättre för ett explorativt syfte 

eftersom kunskapen oftast är begränsad i den typen av studier. En explorativ studie 

kräver alltså en djupgående undersökning och därmed passar en fallstudie på denna typ 

av studie enligt Gummesson (2004). Vidare så använder Gummesson (2004) följande 

definition på fallstudiebaserad forskning: 

 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet 

används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område 

helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.” (Gummesson, 

2004, p. 116) 

 

Eftersom teorier inom kundägda bolag är outvecklade så är fallstudien en bra metod att 

använda enligt ovanstående definition. Denna argumentation får stöd från Eisenhardt 

(1989b) som säger att fallstudier är speciellt bra för nya ämnesområden. Även det som 

Gummesson (2004) menar på, att fallstudier oftast anses vara teorigenererande, ger oss 

ytterligare stöd för att använda en fallstudiedesign på vår undersökning med tanke på 

det syfte vi har valt. 

 

Det största problemet med fallstudier som är gjorda på ett enskilt företag är att det inte 

går att generalisera slutsatserna eftersom andra egenskaper hos företaget kan påverka 

resultatet (Bryman & Bell, 2011; Gummesson, 2004; Yin, 2014). Det vi ville få fram är 

slutsatser som istället är teoretiskt generella som Gummesson (2004) och Bryman & 

Bell (2011) uttrycker det som innebär att studiens resultat blir mer av en hypotetisk art 

än faktiska antaganden. Vi vill plocka fram undersökningsområden kring det kundägda 
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företaget som ska kunna gälla för alla kundägda bolag och som sedan kan testas i 

framtida undersökningar.  

 

Eisenhardt (1989b) menar på att forskningsfrågorna i en fallstudie ska vara öppna för att 

förändras under empiriinsamlingen. Även fast vi inte använder några forskningsfrågor i 

vår studie passar det tankesättet väl med vårt syfte eftersom området är nytt och vi inte 

letade efter specifika aspekter i bolaget. Vidare så menar Eisenhardt (1989b) att för att 

lyckas med en fallstudie så bör en så teoretiskt ren inställning som möjligt intas. Med 

detta menar hon att vi till så stor del ska försöka undvika att sätta variabler under 

prövning under själva empiriinsamlingen för att minska risken för partiskhet och att 

man förbiser viktig data. Eftersom vi inspirerats av grundad teori så är detta ett naturligt 

steg för oss vilket förstärker resonemanget att använda oss av en fallstudie. 

 

Gummesson (2004) utvecklar resonemanget med att ha en teoretisk ren inställning och 

säger att man ska ha en förförståelsehantering vilket innebär att vi ska vara öppna och 

hela tiden kunna ifrågasätta och kritisera synen på verkligheten. Det Gummesson (2004) 

menar på är att vi aldrig kan vara helt teoretisk fria men ska alltid ifrågasätta det vi har 

lärt oss tidigare. Det resonemanget ger oss en fördel i den här studien då vi inte tidigare 

har studerat kundägda bolag från en teoretisk synvinkel. Det innebär att vi bör ha en 

relativt ren teoretisk inställning till studien vilket kan öppna upp för att hitta nya 

områden att studera.  

 

En viktig aspekt som Gummesson (2004) påtalar är att det måste finnas god access för 

att kunna genomföra en fallstudie. Får vi inte tillgång till det objekt som studeras kan 

empiriinsamlingen bli svår. ”Ibland är det inte forskaren som väljer fallen utan fallen 

väljer forskaren” resonerar Gummesson (2004) och menar på att för att få höja värdet på 

forskningen kan de vara lönt att ta ett fall där det finns en stor chans att få access. 

2.2.3 Studieobjekt och kritiskt förhållningssätt 
 
Då vi gjorde en genomgående studie av ett enda kundägt företag behövde vissa kriterier 

uppfyllas för det företaget om studien skulle visa på ett tillförlitligt resultat (Esaiasson, 

2012). Studieobjektet behövde framför allt vara tillräckligt stort för att det skulle vara 
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möjligt att studera flera företagsekonomiska fenomen (Yin, 2014), vilket vi ansåg att 

Länsförsäkringar Östgöta uppfyllde med tanke på deras omsättning och personalstyrka. 

Vi valde fallstudieobjekt också på grund av den accessen vi har genom vår 

timanställning. Samtidigt uppkom problemet med att vi skulle kunnat bli för 

involverade i organisationen och inte hålla en professionell syn på vår forskning 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Det vi ser främst kan påverka studien att inte bli objektiv är våra tolkningar av empirin 

samt det fokus vi lägger på det vi finner som intresseväckande. Bryman och Bell (2011) 

skriver att forskare ofta har ett problem med att visa varför viss empiri är intressant och 

hur den tolkas. Eftersom det är de själva som gör tolkningen kommer deras egna 

värderingar att påverka resultatet men utan deras egna värderingar skulle inget kunna 

tolkas. Vi såg studien som främjande för företaget och den kunde bara bli så ifall den 

var sanningsenlig. Det innebar att både starka som svaga sidor behövde lyftas fram för 

att få det bästa resultatet. Vi har därför arbetat för att framställa empirin så ren som 

möjligt för att ge läsaren en egen chans till att bilda en uppfattning kring hur 

informationen ska tolkas. Det ger även läsaren chansen att se om vår analys är alltför 

vinklad utifrån den empiri som framställs.  

 

En metod vi använde för att stärka validiteten var triangulering där vi bekräftade det vi 

fick veta genom intervjuerna med det vi själva och medarbetarna upplevde i företaget 

genom den deltagande observationen. En annan aspekt till varför Länsförsäkring 

Östgöta var ett bra fallföretag är den branschen de verkar i. Som ett finansiellt bolag har 

de enligt He och Sommer (2010) relativt hög transparens. Det gör att framtida forskning 

som vill testa de slutsatser som vår studie visar bör ha lättare att få access för att göra 

jämförelser i sektorn. 
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2.3 Datainsamling 
 
Vi har använt oss av trianguleringsprincipen i vår datainsamling där vi har utgått ifrån 

intervjuer med personer ur bolagets ledningsgrupp. För att stärka den empiri vi fick 

använde vi oss av deltagande observationer och dokument. 

2.3.1 Triangulering 
 
Den form vi valde för att samla in data för studien var att i första hand inhämta 

primärdata genom semi-strukturerade intervjuer. För att kunna utveckla tankar och idéer 

för organisationsformen valde vi att ha en inledande intervju med Chefsstrateg Hultgren 

på Länsförsäkringar AB för att därefter intervjua ledande personer på vårt studieobjekt 

Länsförsäkringar Östgöta. För att kompletterade den data ytterligare inhämtade vi även 

primärdata från deltagande observationer på de olika lokala kontoren medan vi utförde 

våra ordinarie arbeten där. Vi hämtade samtidigt både primär och sekundär data från 

dokument såsom bolagsrapporter, tidningsartiklar och undersökningar gjorda av 

marknadsinstitut. Det gjorde även att vi fick ytterligare kunskap kring företaget och 

kunde utveckla de teman som vi byggde upp under arbetets gång. 

 
Enligt Eisenhardt (1989b) ska olika datainsamlingsmetoder kombineras när forskning 

görs i en fallstudie för att förstärka validiteten. Vi jämförde alltså de data som kom från 

olika källor för att få en bättre avbildning av verkligheten då de olika metoderna har 

sina fördelar. Bryman & Bell (2011) menar på att det finns två olika sätt att använda 

triangulering. Det första är för att öka trovärdigheten i empirisk data genom att till 

exempel jämföra empiri från intervjuer med övrig empiri för att se ifall det har tolkats 

på liknande sätt. Vi använde oss framför allt av den andra metoden i form av 

dubbelkontroll där jämförelser från vår huvudsakliga empirikälla har analyserats för att 

se om den verkligen stämmer med de andra datakällorna. Det gjorde vi för att det fanns 

en risk att vi skulle få en skönmålad bild av verksamheten av dess främsta företrädare, 

alltså ledningen själv. Genom triangulering har vi alltså kunnat minska risken och 

förstärka vår validitet i enlighet med det Eisenhardt (1989b) säger. 
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2.3.2 Intervjuer 
 
För att generera den största delen av vårt empiriska material valde vi som tidigare 

nämnt att fokusera på kvalitativa forskningsintervjuer. Vårt mål var att de personer vi 

intervjuade skulle ge oss en så korrekt bild av företagets utmaningar och möjligheter 

som möjligt och det var därför vi valde personer ur ledningsgruppen på 

Länsförsäkringar Östgöta.  

 

Genom att använda oss av semi-strukturerade intervjuer fastställde vi dels att alla 

intervjupersonerna fick chansen att berätta sina egna erfarenheter vilket var av största 

vikt och dels så kunde vi styra samtalen mot de frågor eller teman vi fann intressanta för 

studien och ville få en högre empirisk mättnad i (Alvesson & Kärreman, 2012). Vi 

tyckte att det var viktigt att alla skulle få chansen att betona just det de ansåg var 

betydelsefullt vilket gjorde att frågorna som vi använde oss av var av öppen karaktär. 

Frågorna utformades så att de inte skulle vara ledande med undantag i de fall vi ville 

fördjupa oss i ett ämne vi ansåg som relevant där vi använde oss av följdfrågor. En 

nackdel med den metoden är att det finns risk för påverkan av intervjupersonerna men 

för att begränsa tolkningsproblemet kan enligt Kvale (2009) ledande frågor användas 

för att testa tillförlitligheten i det som sagts vilket vi också tog hänsyn till. 

 

Den första intervjun vi hade var med Länsförsäkringar ABs chefsstrateg Torbjörn 

Hultgren som skulle skapa en förutsättning för vilka områden vi skulle behandla i 

övriga intervjuer. I den mall vi förberett till Hultgrens intervju var frågorna grundade på 

det syfte studien har där både företagsorganisatoriska och marknadsspecifika ämnen 

behandlades. Vi sökte efter att hitta egenskaper hos Länsförsäkringar som skulle kunna 

vara generella för kundägda företag och vilka områden som är intressanta att behandla 

enligt Hultgrens erfarenhet av företagsformen.  Den empiri vi fick fram analyserades 

och skapade en mall för intervjuerna med ledningsgruppen på Länsförsäkringar Östgöta. 

Den mallen var på många frågor lik den vi använt oss av i den första intervjun vilket 

skapade en möjlighet till att jämföra svar. Samtidigt lades några frågor och 

ämnesområden till efter att ha blivit uppmärksammade av Hultgren. 
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En aspekt vi använde oss av för att få våra intervjupersoner att känna sig avslappnade 

under intervjun var att vi valde att hålla intervjuerna på deras egna arbetsplatser (Kvale 

et al., 2009). Bryman & Bell (2011) menar att det är viktigt att ha konsekventa 

tillvägagångsätt för att empirin inte ska påverkas av variationer i intervjumetoder. Han 

säger att även en liten sak som tonläge i samma fråga kan göra att svaren blir 

annorlunda. För att hålla det konsekventa tillvägagångsättet har en och samma person 

hållit i själva intervjun medan den andra fick chansen att beakta situationen från en mer 

utomstående roll, dock så varierade vi intervjuperson mellan olika intervjuer.  Bryman 

& Bell (2011) nämner även att varken några större för- eller nackdelar skiljer mellan att 

ha flera intervjuare och därför beslutade vi om att vi båda skulle delta i 

intervjusituationen för att kunna göra bättre tolkningar av eventuella situationer.  

 

För att underlätta vårt analysarbete använde vi oss av en bandspelare under intervjuerna. 

Enligt Bryman & Bell (2011) är det ett bra sätt att få så exakta transskripter av intervjun 

som möjligt eftersom användandet av anteckningar kan innebära att informationen 

förvrängs. Däremot så menar Gustavsson (2004) på att en bandspelare kan minska 

tryggheten hos intervjupersonen och att de blir mindre chans att de ska ge ifrån sig 

känslig information. Dock så upplevde vi inte att de påverkades nämnvärt av 

bandspelaren. 

 

Då vi ser det som ett viktigare fokus till vad personerna säger än vilka i 

ledningsgruppen de är och vilken position på företaget de har så har vi erbjudit 

intervjupersonerna att vara konfidentiella för att skapa en större trygghet i 

intervjuprocessen. Däremot så valde alla intervjupersoner att ställa upp med namn vilket 

förstärker vår äkthet. 

2.3.3 Intervjupersoner 
 
För att läsaren ska få förståelse för vår empiri och efterföljande analys kommer vi nu att 

presenta våra intervjuobjekt. Personerna är indelade i kronologisk ordning baserat på 

när de intervjuades. 
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Torbjörn Hultgren, Chefsstrateg, Länsförsäkring AB. Hultgren har jobbat 23 år på 

Länsförsäkringar AB och hela tiden i VD-staben. Hultgrens främsta arbetsuppgifter i sin 

roll som Chefsstrateg på Länsförsäkring AB är att jobba med strategi- och 

strukturfrågor, med de lokala bolagen runt frågor som berör beslutsprocesser och frågor 

rörande den federativa organisationen (Hultgren, 2014). Hultgren intervjuades 2014-03-

24 med fokus på att bygga en förståelse för organisationen i och kring Länsförsäkringar 

Östgöta ur ett bredare perspektiv. 

 

Marie Westerlund, Bankchef, Länsförsäkringar Östgöta. Westerlund har jobbat på 

tjänsten i 2,5 år och har innan dess jobbat i annan bank i 20 år på en ledningsbefattning. 

Westerlund främsta arbetsuppgifter i sin roll som Bankchef är att vara ansvarig för 

bankverksamheten på Länsförsäkringar Östgöta vilket innebär ett ansvar för banken på 

privat-, företag- och lantbruksmarknaderna. Hon har även ett ansvar för LF Östgötas 7 

kontor som alla bedriver bankverksamhet. Under sig så har hon ungefär 65 

heltidstjänster eller 75 personer (Westerlund, 2014). Westerlund intervjuades 2014-03-

19 med fokus på att bygga en bred förståelse för hur organisationen ser ut med 

förankring i det kundägda och medarbetarperspektivet. 

 

Pia Carlgren, Marknads- och Kommunikationschef, Länsförsäkringar Östgöta. Carlgren 

har jobbat på tjänsten sen den 7 januari vilket innebar cirka 3 månader vid 

intervjutillfället. Tidigare har hon bland annat arbetat som tf VD och drivit ett eget 

bolag. Carlgrens arbetsuppgifter innefattar alla kommunikationsfrågor såväl interna som 

externa, medierelationer och pressfrågor och för tillfället även uppbyggnaden av en ny 

funktion inom bolaget med koppling till kommunikationsfrågor (Carlgren, 2014). 

Carlgren intervjuades 2014-03-20 med fokus på kommunikationsfrågor externt och 

internt. 

 

Anders Rahm, tf VD och Administrationschef, Länsförsäkringar Östgöta, Rahm har 

jobbat i tjänsten som tf VD sen slutet på november 2013 och från 2009 i rollen som 

Administrationschef. Han hade jobbat strax under 27 år i bolaget vid intervjutillfället på 

olika roller främst inom finans och administration och han har varit i ledningsgruppen 

på bolaget i 18 år. Rahm har i rollen som tf VD ansvaret för hela bolaget och 
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rapporteringen till styrelsen. I rollen som administrationschef så har han det strategiska 

ansvaret för finansförvaltningen, ekonomi och redovisning, controller funktionen, IT 

och säkerhet (Rahm, 2014). Rahm intervjuades 2014-03-20 med fokus på bredare 

förståelse för bolaget och beslutsprocessen från kund, i egenskap av ägare, till 

medarbetaren. 

 

Pär Kaller, Chef försäkring Sak och Liv, driver försäkringsverksamheten som är det 

största området i företaget. Han började som säljare på Trygg-Hansa, blev generalist på 

Länsförsäkringar och sen försäljningschef på företag. Han startade ett förvaltningsbolag, 

hade ett ledningsuppdrag och blev sen ansvarig för försäkringsverksamhet Sak på 

Länsförsäkringar, senare blev han Marknadschef och till sist också chef för Liv (Kaller, 

2014). Pär intervjuades 2014-04-08 med fokus på kompletterande information. 

2.3.4 Deltagande observation 
 
Förutom intervjuerna valde vi att även genomföra deltagande observationer på 

kontorsnivå. Detta gjorde vi genom att vi under våra arbetsdagar satt och tog 

anteckningar på vad de anställda, kontorscheferna samt kunderna uttryckte kring frågor 

som var relevanta för vår studie. 

 

Bryman & Bell (2011) pekar på problemet med fortlöpande access och menar på att 

även om man har fått godkänt att göra en studie i en grupp eller organisation så finns de 

risk att man inte accepteras i organisationen. Vi hade som tidigare nämnt en fördel 

genom att vi under en tid har arbetat på Länsförsäkringar Östgöta och på så sätt skapat 

en möjlighet att få insyn på ett icke inkräktande sätt bland de anställda. Detta ökade 

våra möjligheter till att få en verklig bild av företaget då vi inte sågs som utvärderare 

utsända av ledningen utan att vi fortfarande var en del av gruppen på det lokala 

kontoret. 

 

Vi fick dessutom en rekommendation av vår kontaktperson att informera berörda 

kontorschefer först och låta dem ta beslut ifall deras kontor skulle ingå i studien. Det 

blev alltså ytterligare steg för att minska risken för utebliven access. Vi förankrade 

alltså studien först hos kontorscheferna och därefter de anställda som fick i lugn och ro 
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reda på vad vår forskning hade för inriktning. Samtliga personer som ingick i studien 

fick först godkänna deras deltagande och vi såg även till att informera dem om att deras 

deltagande skulle vara konfidentiellt samt vilka krav det ställde på oss i genomförandet 

av studien. Endast en mindre del av den datainsamling vi hade kom från de deltagande 

observationerna och på grund av det skulle det inte ha gett någon anmärkningsvärt 

högre trovärdighet i vår studie ifall vi hade bett om att avslöja deras identitet. Samtidigt 

såg vi till det faktum att vi inte ville sätta de personer i en situation med negativa 

konsekvenser ifall deras uttalande inte föll bolagsledningen i smaken. På så sätt blev det 

mer etiskt riktigt att medarbetarnas och kontorschefernas identitet gjordes konfidentiell 

(Vetenskapsrådet, 2007). Konfidentialiseringen gick till så att vi antecknade det som 

sades samt vid vilken tidpunkt men inte av vem. För att hålla uttalandena isär blev de 

endast numrerade och på så sätt lagrades inte någon konfidentiell information som 

skulle kunna hamna i felaktiga händer. 

 

2.3.5 Dokument 
 
Dokument som används i studier kan ha många olika former med olika typer av 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2011). Det gjorde att vi behövde hantera alla de problem 

som kom med olika dokumenttyperna på ett bra sätt. Vi har försökt i denna studie att 

endast behandla datakällor som vi ansåg kunde uppfylla en adekvat trovärdighet utifrån 

de olika kriterierna för de olika typerna av dokument som kommer i efterföljande 

stycken. 

 

Interna dokument menar Bryman & Bell (2011) kan vara betydelsefulla för forskare 

som har fallstudier med deltagande observation eller kvalitativa intervjuer. Det eftersom 

de interna dokumenten kan bidra till en mer diversifierad bild av organisationen. Då vi 

använde oss av både deltagande observationer och kvalitativa intervjuer var det 

motiverat att använda oss av interna dokument som komplement till våra andra metoder. 

De menar även att interna dokument såsom årsredovisningar oftast används av forskare 

som genomför fallstudier för att kunna göra en beskrivning av företaget vilket även vi 

gjort.Vi fick även ta del av alla de interna dokument vi velat använda oss av vilket 

gjorde att accessen till dokumenten inte var något större problem. Accessen är oftast det 
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största bekymret när de kommer till interna dokument enligt Bryman & Bell (2011). De 

anser även att den typen av dokument inte kan anses ge objektiv data om företagets 

status och bör därför först jämföras med andra typer av data. Eftersom interna dokument 

var en av många datainsamlingsmetoder vi använde motverkar de skevheten som kunde 

ha funnits. De interna dokumenten vi använt oss av är årsredovisningar för både 

Länsförsäkringar Östgöta och Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Östgötas 

strategiska ledningsdokument ”Leda och Leva”. 

 

Massmedia kan användas för att öka förståelsen i studier om företag men det finns två 

problem med denna typ av datakälla (Bryman & Bell, 2011). Den första är 

autenticiteten där Bryman & Bell (2011) hävdar att även om det är lätt att fastställa 

vilket mediebolag artikeln kommer ifrån är det svårare att bekräfta vem som ligger 

bakom artikeln. Det andra problemet som ofta finns är kredibilitet. Vi använde oss av de 

källor vi ansåg bidra till vår empiri utan att göra någon noggrannare 

kredibilitetskontroll. Men då vi endast använda oss av massmedia för 

trianguleringssyften så anser vi att denna del av empirin är så pass liten så att det inte 

bör påverka kredibiliteten i rapporten i sin helhet. Vi använde oss bara av källor där vi 

vet vilken organisation eller person som står bakom uttalandet för att underlätta för 

läsaren att göra en kredibilitetskontroll men även för att minska problemet runt 

autenticiteten. 
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2.4 Analysmetod 
 
Den data vi har samlat in har vi valt att analysera med inspiration av grundad teori där 

vi använt oss främst av kodning till att identifiera relevanta ämnesområden.  

 
Intervjuerna vi gjorde transkriberades för att få en bättre översyn av materialet och 

samtidigt en chans att bekanta sig med empirin (Dalen, Kärnekull, & Kärnekull, 2008). 

Enligt Dul & Hak (2007) ska resultatet presenteras i textform vid en kvalitativt ansats 

eftersom läsaren då lättare kan bilda en egen uppfattning av resultatet. I grundad teori 

används ofta kodning vid analys av empirin eftersom det underlättar för forskaren att 

kunna utveckla sin teori under processens gång (Bengt, 2004; Bryman & Bell, 2011). 

Det har också varit en utgångspunkt vi använt oss av i studiens metodanalys och i 

samband med att vi analyserade empirin kodade vi ord och teman som hade koppling 

till den kundägda bolagsformen.  

 

Vi märkte redan efter intervjuerna att svaren ofta kretsade kring två större 

ämnesområden där det fanns en skillnad på hur de pratade om sig själva och sina 

medarbetare samt kunderna och andra parter utanför företaget. Svaren som bildade på så 

sätt hade antingen ett marknads- eller ett organisatoriskt perspektiv där båda ämnena 

hade en koppling till det kundägda bolagsformen. Samtidigt tog en stor del av 

diskussionerna kring kunden tillika ägaren upp både de externa och interna aspekterna 

vi stötte på och skapade en egen gren vilken förelåg som en koppling mellan dem. 

Utifrån det kunde vi se att fokus hamnade på dessa tre olika ämnen och därför föreföll 

det sig naturligt att vi använde oss av de olika perspektiven på det kundägda i vår 

tematisering av empirin. 

 

De ämnena vi fann centrala hade gemensamt att de blev direkt påverkade av 

företagsformen och var betydande för företaget enligt intervjupersonerna. Analysen 

gjordes också utefter dessa för att tydligt kunna lyfta fram det vi tyckte var viktigt och 

skapa en tydlig förståelse. Eftersom inspirationen till vår metod kommer från den 

grundade teorin drog vi kopplingar till en iterativ process (Bryman & Bell, 2011) där 

forskare menar att empirin ska bearbetas och kategoriseras för att ens idéer ska kunna 

utvecklas. Under processens gång ska ny empiri samlas in tills en viss mättnad nås som 
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Gustavsson (2004) uttrycker det. Intervjuerna analyserades tillsammans med de 

dokument vi använt oss av för att bekräfta eller förklara vad intervjupersonerna sagt 

(Trost, 2010). Även om våra intervjufrågor inte alltid direkt handlade om 

Länsförsäkringars företagsform återkom det kundägdheten i svaren och genomsyrad alla 

övriga ämnen som vi berörde.  

 

När vi sedan arbetade igenom vår insamlade data började vi att gruppera svaren styckvis 

i olika ämnen baserat på vad de tog upp. Det resulterade i elva ämnesområden som tog 

upp flera olika företagsekonomiska fenomen och som alla analyserade det kundägda 

företaget. Den enskilt största gruppen var de diskussioner som var direkt kopplade till 

kunden och vilken roll den hade i företaget. Därefter gjorde vi en andra bearbetning och 

såg att flera av ämnena var lika samt kom fram till liknande slutsatser vilket gjorde att 

vi bestämde oss för att göra ytterligare en omgruppering. Resultatet blev fem 

ämnesområden där kunden igen blev en av de centrala.  

 

När vi då blickade tillbaka på våra första tankar om det externa och interna perspektivet 

såg vi att vi kunde använda dem som en karta för att placera våra ämnesområden på. I 

det externa perspektivet tar vi upp saker som omfattar det som en utomstående 

observatör ser kring bolaget. Med andra ord ingår till exempel hur företaget agerar på 

marknaden och hur de agerar i samhället. Interna perspektivet tar sikte på att förklara 

företaget hur själva bolaget är uppbyggt till exempel hur ledningsfunktionen ser ut och 

hur kulturen i bolaget ter sig. Kunden har i ett kundägt bolag både ett internt och ett 

externt perspektiv eftersom när kunden agerar i egenskap av kund så ser den bolaget ur 

mestadels ett externt perspektiv och när de agerar i rollen som ägare så har de ett mer 

internt perspektiv. Det externa perspektivet kommer av att kunden betraktar företaget 

som en aktör på marknaden och handlar med bolaget utifrån preferenser såsom pris och 

kvalité. Men i det fallet kunden agerar som ägare av bolaget så har kunden ett mer 

internt perspektiv eftersom kunden ska styra bolaget och utforma regler för bolaget 

verksamhet och verksamhetsområde. Utifrån denna klassificering av perspektiv så har 

vi kommit fram till efterföljande figur. 
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Figur 1: Disposition forskningsdel 

 

Figuren är framtagen med det externa och det interna perspektivet som grund där det 

kundägda företaget påverkan på markanden samt det lokala samhället ingår in den 

första kategorin och hur det är att leda samt vara anställd på ett kundägt företag i den 

andra. Att ha kunden som ägare genomsyrar och kopplar ihop de två perspektiven vilket 

har gjort att vi valt att lägga den i mitten. Det är även så här vi har valt att disponera de 

tre efterföljande kapitlena där vi presenterar vår studie med det externa perspektivet 

först, följt av kundperspektivet och avslutar med det interna perspektivet.  

 

Utifrån modellen har vi har arbetat för att få en röd tråd genom studien eftersom vi ville 

ha en bra läsupplevelse men den explorativa metoden gjorde det svårt. Då vi inte 

använde oss av någon tematisk struktur vid intervjutillfällena gjorde det att flera av de 

intervjuade ibland berättade om samma ämnen men utifrån olika perspektiv och 

tematisk relevans. När empirin strukturerades förekommer vissa likartade resonemang 

som kan upplevas som upprepningar men det har då med olika kontext. Även om det 

finns risk för att läsupplevelsen försämras valde vi att ha kvar liknande empiri i olika 

kapitel eftersom det gav ett så pass stort mervärde till analysen. Det medförde även att 

varje ämnesområde kan läsas i stort sett fristående från varandra.  

Lokalt

AnställdLedning

Marknad
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3. Fallstudieobjekt  
 
Länsförsäkringar Östgöta grundades 1841 som ett brandförsäkringsbolag mellan bönder 

i Östergötland och fick således namnet Östgöta Brandstodsbolag som inte ändrades 

förrän 2012. Under åren har bolaget vuxit och är idag främst ett sakförsäkringsbolag 

som försäkrar bland annat villor, bilar, traktorer och båtar men innehar idag även ett 

livbolag, en bank och en fastighetsförmedling. Företaget ingår idag i en federation med 

22 andra länsbolag, framöver kallad Länsförsäkringsgruppen, som tillsammans äger det 

samordnande dotterbolaget Länsförsäkringar AB. På grund av stordriftsfördelar har de 

lagt över en del av sin verksamhet såsom IT och delar av sin administration på 

dotterbolaget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Organisationsschema Länsförsäkringsgruppen 

Företagets verksamhetsområden är försäkring av sak och liv, bankverksamhet för 

lantbruk, företag och privatpersoner samt fastighetsförmedling (LF Östgöta & LF AB, 

2014). De olika avdelningarna har en betydande marknadsandel och inom 

försäkringsområdet ligger flera produkter på över 50 % av marknaden. Även banken 

kan ses som framgångsrik då den har en kundbas som stigit med 6,1 % senaste året och 

fastighetsförmedlingen har idag över 21 % av marknaden. Företaget hade under 2013 

premieintäkter som uppgick till 2 216 miljoner kronor och 303 medarbetare som arbetar 

på de sju kontoren runt om i Östergötland. Värt att notera är att Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar 
Östgöta

Länsförsäkringar AB

Övriga 22 
Länsförsäkringsbolag
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Östgöta endast bedriver sakförsäkringsrörelsen direkt i bolaget och de övriga delarna 

ägs indirekt antingen via Länsförsäkringar AB eller via franschice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Organisationsschema Länsförsäkringar Östgöta 

 
 

”vårt koncept bygger på det lokala länsförsäkringsbolaget som är kunddrivet i all 

sin verksamhet och har en tydlighet i varför man finns och vad man vill 

åstadkomma i kundrelationen, därför tror jag att de har gått bra, det har också lett 

till att man har ett högt anseende hos sina kunder, man har ett högt 

kundförtroende, många Länsförsäkringsbolag har en stark marknadsandel i sin 

huvudverksamhet i sakförsäkringsverksamheten, Östgöta är stora i Östergötland 

som försäkringsbolag. Dalarnas försäkringsbolag också stora, 2 av 3 dalmasar är 

försäkrad i Dalarnas försäkringsbolag, de är oerhört framgångsrika beror på 

kombination av det kundägda, lokala konceptet, man samarbetar och hela tiden 

utvecklas i takt med samhällsutvecklingen, men hela tiden breddar sortimentet 

utifrån kundens behov” – Hultgren 

  

tf VD
Anders 
Rahm

Bank
Marie Westerlund

Försäkring Sak / Liv
Pär Kaller Skador Affärsstöd

Administration
Anders Rahm

Marknad och kommunikation
Pia Carlgren

HR

 
23 

 



4. Externt 
I följande del kommer vi att gå igenom det externa fokusområdet där vi börjar med att 

presentera den empiri som vi fann relevant för det externa perspektivet. Kapitlet är 

strukturerat genom att ta de mest allmänna teman först för att sedan gå mer och mer åt 

den lokala marknaden som Länsförsäkringar Östgöta är en del av. 

4.1 Empiri 
 

”… Jag tror det finns definitivt en marknad för det kundägda, det är jag övertygad 

om, det en rätt smart idé…” – Kaller 

 

Så avslutar Kaller sin argumentation vid frågan om hur han ser på det kundägda 

konceptet. Han menar att den smarta idén med ett kundägt bolag är att det ligger i tiden 

eftersom kunder vill bestämma mer över de produkter de får levererade. Även det att 

kunderna är mer insatta än tidigare i företagsetiska frågor och i ett kundägt bolag får de 

en större makt att påverka mot en mer etisk korrekt riktning. Westerlund ger ett exempel 

på vad just det innebär för de anställda på ett kundägda bolag och säger att de känner ett 

ansvar när de jobbar i ett kundägt bolag i hur de uppför sig, bemöter kunderna och 

vilken service som levereras.  

 

Dock så finns det en problematik kring det kundinflytandet som påverkar just 

försäkringsbranschen där företag har svårt att fånga kundernas intresse. Rahm berättar 

att försäkringar är lågintresseprodukter och även komplicerade produkter vilket gör att 

folk ofta inte vet vad de har för försäkring. Det låga intresset syns också i ägandeformen 

där kunden blir ägare genom att bara köpa en försäkring. Eftersom kunden inte behöver 

ta ett aktiv beslut för att bli ägare så menar Rahm på att 70 % av deras kunder inte har 

en aning om att de också äger Länsförsäkringar Östgöta. I ett kooperativ krävs däremot 

ett aktivt beslut för att bli medlem och således ägare, vilket gör att 90 % av kunderna 

vet om att de även blir ägare. Den låga kännedomen om ägarskapet gör att det kan vara 

svårt att få engagemang bland ägarna att intressera sig i bolagets verksamhet. Rahm 

utvecklar resonemanget vidare och menar på att 90 % av kunderna som köper 
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villaförsäkringar inte vet exakt vad de köper. Han menar att de köper produkterna i 

förtroende för bolaget eftersom flera utav kunderna aldrig kommer i kontakt med själva 

leveransen som är skadehanteringen. Det gör att det krävs ”nötande” av god service för 

att få ett starkt förtroende i försäkringsbranschen då dålig leverans sprider sig fort bland 

kunderna.  

 

På vilket sätt Kaller påverkas av att företaget är kundägt i sitt arbete förklarar han att 

han måste bedöma affärssituationer utifrån tre olika perspektiv, där vinstdrivande 

företag endast tar hänsyn till två: 

 

”… Jag burkar alltid bedöma utifrån det juridiska först, är det här juridiskt hållbart 

eller inte, kanske ibland kan man ersätta eller inte, det kan vara tydligt, nästa sak 

att bedöma är marknadsperspektivet, vad säger marknaden? Så gör alla företag 

egentligen men då har vi infört en ny grej […] moralen, är det moraliskt riktigt att 

ersätta och det är någonting som vi tyckt som andra inte, andra 

länsförsäkringsbolag kanske, men inte vinstdrivande bolag, de lägger nog 

[moralen] åt sidan och tänker vinst istället…” – Kaller 

 

Kaller fortsätter och utvecklar resonemanget med att kundägda företag måste väga in de 

tre aspekterna i sina beslut eftersom de måste tänka på kundnytta i en större 

utsträckning. Han menar på att det är just den kundägda dimension som gör att de även 

behöver se till moralen att ifall kunden hamnat i kläm på grund av olycka så har då 

bolaget således en moralisk skyldighet att ersätta kunden. I ett annat resonemang jämför 

han tiden när han jobbade för ett aktiebolag där nyttan var att ge avkastning till ägarna 

och då gällde det att ha hög intjäning. I ett kundägt bolag så kommer värde till kunden i 

första hand samtidigt som de ska ha en stabilitet och god ekonomi. Rahm ger ytterligare 

aspekter till det resonemanget och menar på att alla kontor inte går att räkna hem och att 

de alltid kommer ha högre driftkostnadsprocent än deras börsnoterade konkurrenter just 

eftersom de är lokala och kundägda. Även Hultgren tar upp den finansiella synvinkeln 

på att leverera nytta: 
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”… Vi måste driva verksamheten så effektivt så att vi kan konkurrera långsiktigt 

med aktiebolagen. Så det innebär att vi måste ha lika stark lönsamhet och 

finansiellt fokus som aktiebolagen. Men det facto nyttan utav det kommer kunden 

tilldels och inte en investerare.” – Hultgren 

 

Han poängterar senare att kunden måste sättas i fokus för annars har det kundägda 

bolaget inte något ”existensberättigande”. Även i de andra intervjuerna var alla tydliga 

på att mervärde för kunden måste komma i första hand så länge bolaget är lönsamt.  

 

Lönsamheten tar sig i uttryck på Länsförsäkringar Östgöta genom att de inte försöker att 

göra några övervinster utan de budgeterar en vinstmarginal på ungefär 5 % enligt 

Kaller. Marginalen finns inte för vinstens skull utan som Rahm påpekar är det för att ha 

en buffert då skadestatistiken i försäkringsbranschen är volatil, större skador 

uppkommer inte med en jämn fördelning mellan åren, därför kan resultatet variera 

vilket gör att en buffert krävs. Flera av de intervjuade berättar också att företaget inte 

heller budgeterar för att ge återbäring till kunderna utan att det var alltid ett beslut som 

togs efter att resultatet för perioden blivit känt.  

 

Men den kundägda kulturen som skapas i bolaget har även sina baksidor. En utmaning 

som lyfts bland flera av de intervjuade var att det finns en risk att de anställda blir för 

snälla gentemot kunden. Carlgren menar på att de vill så gärna hjälpa kunden att de i sin 

iver glömmer bort att det kundägda bolaget inte är det bästa alternativet för kunden och 

vågar då inte, eller saknar de kunskaperna, som behövs för att avvisa kunden. 

Westerlund berättar att det förekommit situationer inom både bankverksamheten och 

skaderegleringen där sådana situationer uppstått. Rahm säger att den kulturen kan leda 

till tveksamheter kring att leverera tråkiga besked men han menar på att de i 

organisationen har lärt sig att kunder kan acceptera tråkiga besked bara det görs på rätt 

sätt. 

 

En liknelse som ofta kom upp på tal mellan kundägda bolag och framförallt aktiebolag 

var att de intervjuade ansåg att de kundägda bolagen har en annan långsiktighet än 

aktiebolagen. Westerlund menar bland annat på att eftersom de kundägda bolagen inte 
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har en så kallad kvartalsekonomi kan de jobba med vision på ett mer långsiktigt sätt och 

inte behöver byta ut den så fort marknaden svänger lite vilket leder till ett mer 

kontinuerligt arbete. Carlgren är också inne på det spåret och pekar på att kundägda 

bolag ska ha mer långsiktiga perspektiv för att tänka mer på ansvar och hållbarhet än 

vad aktiebolagen gör. 

 

Långsiktigheten underlättar även enligt Rahm problemet med att kundägda företag inte 

kan ta in externt eget kapital och då det blir lättare att arbeta mot de stora reserver 

företaget måste ha för att inte råka i obestånd. Det innebär att stora satsningar måste 

finansieras från de kundägda bolagens egen kassa poängterar Hultgren. Han nämner 

också långsiktigheten som en fördel genom att ett fokus då alltid finns på lönsamhet och 

effektivitet. Problemet med att inte kunna ta in externt kapital gör att kundägda bolagen 

måste vara försiktiga med att använda kundernas pengar och att de är också försiktiga 

med att ge återbäring enligt Rahm.  

 

Ett annat problem som främst lyfts av Hultgren och Rahm är att det kundägda lokala 

bolagen ofta får svårt att hävda sig mot lagstiftare. Båda två säger att eftersom 

Länsförsäkringar består av 23 olika lokala företag tycker lagstiftare att de är svårare att 

kontrollera jämfört om de vore ett enda bolag. Ett sätt Länsförsäkringar anpassar sig 

efter regelverken är genom den federationslösning de har skapat. Det gör att de klarar av 

att slå ut många kostnader mellan sig än om det hade varit varje Länsförsäkringsbolag 

för sig. Rahm hävdar att myndigheter föredrar aktiebolag där det finns starka ägare med 

ett tydligare ansvar till verksamheten som kan utkrävas. Hultgren menar att det leder till 

en paradox då myndigheter ofta hävdar att de vill uppmuntra för de ”annorlunda, lokala 

och småskaliga alternativen” men att regelstyrningen från myndigheterna istället styr 

mot storskalighet. Däremot är alla respondenter överens om att lagar och regler i sig inte 

är någonting negativt och att de oftast är till för att förbättra förutsättningarna för 

kunden vilket överensstämmer med det kundägda bolagets mål att skapa mervärde. Det 

skulle kunna innebära att det kundägda bolaget har en fördel i förändringsarbetet genom 

att eventuella lagstiftade kostnader och andra förändringsbehov lättare att förankras hos 

medarbetare och ägare berättar Rahm. 
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Problemet med lagar och regler blev också tydligt under arbetets gång då regeringen la 

fram ett förslag om slopade momsgrupper (Finansdepartementet, 2014). Det fick kritik 

från flera olika håll och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) menar på att 

det skulle slå mot det kundägda bolagen som oftast består av en federationsstruktur och 

därmed skulle bli tvingade att betala moms för fakturering mellan de olika bolagen i 

federationen (Sjulgård, 2014). 

 
 

”Jag skulle säga att de är en kombination av att vi är kundägda och lokala, det är 

det i kombination som gör att man värnar om det lokal samhället som man finns i, 

så de tror jag är nyckeln, att man är kundägd och lokalt.” – Hultgren 

 

Det svarar Hultgren då han får frågan om Länsförsäkringars samhällsengagemang kom 

utifrån att det var kundägda. Han säger också att konceptet bygger på det lokala 

länsförsäkringsbolaget är kunddrivet i all sin verksamhet där det finns en tydlighet i 

varför bolaget existerar och vad som de vill åstadkomma i kundrelationen. Han hävdar 

vidare att det är det som gör att Länsförsäkringar har ett högt anseende och förtroende 

hos sina kunder.   

 

Flera av de intervjuade berättade om det samhällsengagemang Länsförsäkringar ägnar 

sig åt och Carlgren förklarar att det är ett sätt att inte bara påverka hur kunderna 

uppfattar företaget utan även hur icke-kunder uppfattar det. Hon menar vidare att även 

om ägarna inte har ett vinstkrav så vill de ha någonting tillbaka och då kan 

samhällsengagemang vara ett sätt att ge tillbaka på. Samhällsengagemanget stärker 

bolagets position på marknaden anser hon och säger att det samtidigt finns en utmaning 

i att kundägda bolag ser det som naturligt att bidra till samhället och företaget kan då 

glömma bort att ta nytta av det i marknadsföringen. Westerlund tar även upp problemet 

och menar på att Länsförsäkringar lägger förhållandevis mycket på sponsring men att de 

inte har varit så bra på att tala om det i marknadskommunikationen. 

 

På vilket sätt det lokala konceptet bidrar till ett högt anseende och förtroende för 

Länsförsäkringar ger några av respondenterna också svar på. Carlgren menar på att 

kunden inte upplever Länsförsäkringar som ”den där jätten med huvudkontoret i 
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Stockholm” för att det finns här i Östergötland istället, på så sätt upplevs det som att 

bolaget är mer tillgängligt för kunden. Rahm visar på ett exempel i skadehanteringen 

där det lokala konceptet gör att människor känner en trygghet i bolaget genom att det 

finns där för att kunna stötta och hjälpa dem. Hultgren menar att den lokala 

skadehanteringen gör att bolaget får en konkurrensfördel där skadehandläggarna ofta 

”kommer tillsammans med brandkåren” till olycksplatsen vilket gör att 

skaderegleringen upplevs ha en hög personlig empati. Länsförsäkringars geografiska 

spridning över hela länet bidrar till att många Östgötar känner någon som jobbar i 

bolaget vilket för med sig att bolaget förknippas med smidighet, mänsklighet och en 

förståelse för kundens situation säger Rahm. Det får medhåll från Carlgren som menar 

på att de syns även mycket på de allra minsta orterna på ett engagerande sätt. Hon 

utvecklar det också i ett annat resonemang där hon berättar att varumärket är mycket 

förknippat med det lokala, personliga och långsiktiga engagemanget med kunden.  

 

Rahm säger att när konkurrenterna går ur marknaden på de små orterna för att 

centralisera sin närvaro till storstäderna gör Länsförsäkringar tvärt om. Som ett kundägt 

och lokalt bolag måste de ha en annan långsiktighet i sin relation till kund än vad ett 

riskkapitalbolag har berättar han. Samtidigt poängterar han att etableringen av nya 

kontor aldrig ska riskera bolagets soliditet. Även Kaller ger samma bild och säger att de 

ser ett värde med att finnas på småorterna eftersom de hjälper kunderna att upprätthålla 

de verksamheter som kunderna bedriver där. Ett exempel på den annorlunda syn på 

kundrelationen Länsförsäkringar Östgöta har berättar Westerlund om då hon som ny, 

med erfarenheter från kapitalstyrda företag, fick vara med i ledningsgruppens beslut om 

att öppna ett kontor i Kisa. Hon ifrågasatte beslutet då kontoret inte skulle ge någon 

lönsamhet på en överskådlig tid men förstod snabbt logiken i det när hon fick förklarat 

att det inte handlar om att etablera ett lönsamt kontor utan att vårda ett varumärke och 

vara ”lokala och nära på riktigt”. 

 

Däremot får argumentation om att öppna kontor som inte beräknas vara lönsamma 

mothugg från Hultgren som tydligt argumenterar att det inte behöver finnas ett 

motsatsförhållande mellan lönsamhet och kundnytta. Länsförsäkringar är inte några 

idealister utan affärsmän säger han och de måste tjäna pengar för att kunna leverera 
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kundnytta även i framtiden. Han tar ett fiktivt exempel med att ha ett kontor på en 

mindre ort i Östergötland som är olönsamt år efter år och ställer den retoriska frågan om 

varför en Linköpings kund ska behöva betala det? Fördelen med de kundägda 

företagsstrukturen säger han istället ligger i att kundägda bolag inte tar ut några 

överpriser bara för att kunna tjäna mer pengar. De har istället en rimlig premie på en 

högkvalitativ produkt och får därigenom en hög kundnytta.  

Det finns nackdelar i att vara lokala berättar Rahm som förklarar att det blir svårare att 

till exempel använda sig av stordriftsfördelar. Det är främst därför samarbetet med de 

andra länsförsäkringsbolagen kom till och det gemensamma bolaget Länsförsäkringar 

AB skapades. Han menar på att det är fullständigt nödvändigt för en liten spelare, i 

förhållande till den totala marknaden, att samarbeta med andra och han menar att de inte 

skulle kunnat ha den utvecklingen de har haft om de bedrev all verksamhet själva. Dock 

är det bara vissa frågor som bolaget har valt att samarbeta kring säger han. Historiskt 

sett började samarbetet genom återförsäkringslösningar mellan bolagen men det har 

utvecklats och nuförtiden är det flera områden som de samarbetar kring berättar Rahm. 

Att allt fler processer tas över av Länsförsäkringar AB förstärks av Kaller som menar på 

att de lägger över administrationsavdelningar på Länsförsäkringar AB för att de ska 

arbeta med utvecklingen och förbättra funktionaliteten i dessa avdelningar för att det 

lokala bolaget ska kunna koncentrera sig på att utveckla kundrelationen. 

Länsförsäkringar Östgöta är ett av Länsförsäkringsgruppens största bolag och deras 

storlek gör att de har en möjlighet att driva process och organisatorisk utveckling på ett 

annat sätt än vad de mindre bolagen i gruppen kan menar Westerlund. Samtidigt så 

poängterar Carlgren att en av framgångsfaktorerna för Länsförsäkringar Östgöta är att 

de befinner sig på ”rätt ort” genom att hela regionen bolaget är verksam på ökar i antalet 

invånare på samma gång som marknaden växer. Westerlund spekulerar vidare att de 

mindre bolagen inte har samma incitament, resurser eller kompetens vilket gör att 

mycket av utvecklingen också drivs av de större bolagen i gruppen. En annan aspekt 

som Kaller och Hultgren tar upp kring bolagens storlek är att vissa bolag inte orkar med 

i samarbetet vilket kan göra att de kanske måste absorberas av ett större bolag eller öka 

samarbetet med ett annat. Hultgren i egenskap av chefsstrateg på Länsförsäkringar AB 

poängterar dock att det är en fråga för varje enskilt bolag för sig och ingenting som 
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dotterbolaget lägger sig i. Kaller spekulerar vidare i det fallet att Länsförsäkringar AB 

skulle avvecklas är det inte säkert att de mindre bolagen i gruppen skulle kunna 

överleva då de måste ta många kostnader för till exempel compliance och annan 

funktionalitet i det lokala bolaget. 

Samarbetet med de 22 andra bolagen innebär också vissa utmaningar enligt Carlgren. 

Till exempel säger hon att de inte kan ha helt självständiga strategier utan i viss mån 

måste förhålla sig i till de andra. Carlgren menar på att effekten av det lokala konceptet 

riskerar att försvinna ifall företagen blir för likriktade. Hon säger att Länsförsäkringar 

inte kan hävda att de kommunicerar lokalt och tänker lokalt ifall alla bolagen gör exakt 

likadant. Samtidigt så får inte de olika bolagen gör saker allt för olika för att då kan det 

gemensamma budskapet upplevas som spretigt tillägger hon. Kaller väljer att uttrycka 

den problematiken på följande sätt: 

 

”… vår största fördel att vara lokala är också vår största nackdel. Länsförsäkringar 

AB som är vårt ”huvudkontor” har inget mandat att tvinga oss att göra någonting, 

det är alla Länsförsäkringsbolagen som äger huvudkontoret vilket gör att de kan 

bara ge rekommendationer egentligen. …” – Kaller 

 

Att Länsförsäkringar Östgöta ingår i en federation gör enligt Kaller att större 

förändringar i produkterna bara kan ske ifall alla bolagen är överens. Främst beror det 

på att IT-systemen inte kan hantera att ha olika produkter för de olika bolagen. Carlgren 

hävdar att det har varit en styrka att vara självstyrande men i och med att verksamheten 

blir mer digitaliserad och kunden mobilare blir förväntningarna kring tillgänglighet och 

att samma service ska erbjudas av alla lokala bolag större vilket gör att det inte går att 

hänvisa kunden till specifika Länsförsäkringsbolag.  

 

När vi frågade om vad den största utmaningen och möjligheten bolaget står inför så fick 

vi ett homogent svar i form av att just internet och den fortsatta utvecklingen av nätet 

var det som var både den största utmaningen och möjligheten.  Hultgren spekulerade i 

att ett möjligt framtidsscenario är att volymaffärerna i den fysiska banken kommer 

minska. Det vill säga öppnanden av konto och överföringar mellan konton kommer att 

minska medan de mer professionella tjänsterna så som rådgivning kommer att öka. 
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Flera av intervjupersonerna lyfte fram Länsförsäkringars mobilapplikation som ett 

exempel på hur företaget har lyckats anamma den nya kulturen. Hultgren tar också upp 

en problematik kring det och menar på att det finns svårigheter att vara personlig och 

utmärkande i den digitala världen och han ställer sig frågan om ifall alla bolag har en 

mobilapplikation idag, vad är det som skiljer Länsförsäkringar från resten? Carlgren 

menar istället att digitaliseringen kan vara ett sätt för Länsförsäkringar att bli än mer 

personliga genom att ha en närvaro på sociala medier och på så sätt komma ännu 

närmare kunden i det vardagliga livet. Hon poängterar dock att det är viktigt för 

Länsförsäkringar att få med sig det lokala, kundägda och trygga in i de digitala 

plattformarna. I det får hon medhåll från både Kaller och Westerlund som säger att det 

definitivt finns plats för ett personligt försäkringsbolag på den digitala marknaden 
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4.2 Tidigare Forskning 
I det här stycket kommer vi presentera den tidigare forskningen som finns inom området 

som vi fann intressant utifrån den empiri vi genererat. Kapitlet börjar med generell 

nationalekonomi och sedan går det mer mot specifika företagsekonomiska problem. 

4.2.1 Marknad 
 
Enke (1945) menar på att de är flera ekonomer som har insett att företagsekonomisk 

effektivitet (finansiella vinster) och ekonomisk effektivitet (resurs allokering) inte 

behöver vara identisk och dessa kan inte alltid bli maximerade av samma policys. 

Denna argumentation blir enligt Enke (1945) än mer viktigt ifall hänsyn tas till de olika 

teorierna kring monopolistisk- och imperfekt konkurrens. Däremot menar Enke (1945) 

att det finns i alla fall en företagsform som kan kombinera en ekonomisk effektivitet 

samtidigt som de tjänar viktiga privata intressen och denna företagsform är konsument 

kooperativet. Enke (1945) visar på att konsument kooperativet inte är vinstmaximerande 

utan försöker nå jämviktsläget men har ändå en viss marginal för att kunna överleva på 

marknaden främst på grund av att det finns olika transaktionskostnader som de 

marknadsekonomiska teorierna inte tar hänsyn till. Bolton & Xu (1998) påpekar 

däremot att kooperativ endast är effektiva ifall kunderna som är medlemsägare också 

vill ha de produkter som företaget tillverkar.  

Fonteyne (2007) visar att det finns empiriska bevis som tyder på att kooperativ är 

mindre aggressiva på att sänka kostnader jämfört med deras kommersiella motparter 

vilket skulle kunna tyda på att de är mindre effektiva. Som exempel tar han det franska 

kommersiella banksektorn som har minskat sin andel personal med 5 % medan de 

kooperativa har ökat sin med 15 %. Dock ska hänsyn tas i detta exempel till att de 

ömsesidiga bankerna har en lägre medelkostnad per anställd (Fonteyne, 2007). Normark 

(1996) kommer fram till slutsatsen att det inte finns några empiriska bevis för att 

kooperativ skulle vara svagare än kapitalstyrda bolag i konkurrensutsatta marknader.  

Ytterligare argument för att kundägda bolag bör finnas i finanssektorn ger bland annat 

Michie & Llewellyn (2010) som hävdar på att en hög andel av kooperativ och 

ömsesidiga bolag ökar stabiliteten på finansmarknaden. De menar på att detta beror på 

att ömsesidiga banker har andra mål än kommersiella banker och ökar därmed 
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diversifieringen på den finansiella marknaden.  Detta får stöd hos Kay (1991) och 

Lamm-Tennant & Starks (1993) som visar på att de kundägda bolagen tar lägre risk än 

aktiebolag. Hesse & Cihák (2007) visar på att de kundägda bolagen har lägre volatilitet i 

sina avkastningar för att motverka deras lägre vinst och svårighet till kapitalisering. De 

förklarar fenomenet genom att de kooperativa bankerna använder sig av överskotten 

som en kudde vid sämre perioder. Dock så finner Hesse & Cihák (2007) att system som 

håller en hög andel kooperativa banker gör att svaga kommersiella banker blir mindre 

stabila än vad de annars hade varit. Hesse & Cihák (2007) kommer däremot framtill 

slutsatsen att kooperativa banker har i genomsnitt positiva effekter på 

banksektorstabiliteten. 

Att kundägda bolag inte kan ta in eget kapital och därmed måste bygga reserver för att 

klara svårare tider som Hesse & Cihák (2007) pekar på gör att dessa uppbyggda 

reserver kan både bli en fördel och nackdel enligt Kay (1991). Kay (1991) menar på att 

de starkaste ömsesidiga bolagen var de finns betydelsefulla reserver gör att dessa kan 

utveckla sin affärsverksamhet och på detta sätt förstärka sina framgångar. Detta 

förstärks av Fonteyne (2007) som visar på att överflödet av lågkostnadskapital och 

avsaknaden av vinstmaximering gör att de kooperativen kan sätta ett konkurrenstryck på 

kapitalstyrda bolag. Däremot menar Fonteyne (2007) en av de nackdelar som finns 

kring kapitalackumulationen är att de kan bli otydligt vem som har rätt till pengarna. 

Detta kan till exempel leda till att frestelsen att dela ut reserverna till de nuvarande 

intressenterna blir för stor (Kay, 1991). Fonteyne (2007) menar på att eftersom kapitalet 

är tillgängligt för de nuvarande ägarna med det implicita eller explicita förståelsen om 

att kooperativet kommer att fortsätta växa och målet med kooperativet kommer passeras 

över till nästa generations medlemmar. De som kan anses vara en beskyddare av 

företaget och se till att kapitalet förs över till nästa generationsägare är ledningen enligt 

Fonteyne (2007). 

Att inte kunna ta in eget kapital gör det dock svårt för ömsesidiga bolag att existera på 

kapitalintensiva marknader då det helt enkelt är svårt för dem att generera det kapitalet 

som krävs för att göra större investeringar (Bubb & Kaufman, 2013). Däremot så anser 

Normark (1996) att den kooperativa företagsformen har intressant potential på 

kunskapsintensiva marknader då dessa får komparativa fördelar i produktionen till 
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exempel genom att de har en tvåvägskommunikation med kunden, både i kundmötet 

och från fullmäktige. Fonteyne (2007) visar även på att kooperativa banker har 

komparativa fördelar när det gäller ackumulerande av tillit hos kunderna. Fonteyne 

(2007) argumentation får stöd av Birchall & Simmons (2004) som visar att på att 

ömsesidiga banker har högre trovärdighet hos kunder än kapitalägda bolag. 

Kooperativ har även en fundamental och ökad relevans på marknaden genom sina 

komparativa fördelar anser Fonteyne (2007) och menar på att de motverkar 

opportunistiska beteende från kapitalstyrda bolag enligt. Fonteyne (2007) anser att just 

för att de motverkar det informationsövertag som banker hade gentemot sina låntagare 

gjorde att de kooperativa bolagen kom till. Bubb & Kaufman (2013) tar upp exempel på 

det opportunistiska beteendet, som kapitalstyrda bolag har, i sin forskning och visar på 

att det finns ett värde att ha ömsesidiga bolag på marknaden då dessa motverkar 

incitamenten för företag att använda sig av kontraktstermer som utnyttjar 

konsumenternas bias. Bubb & Kaufman (2013) menar på att kapitalstyrda bolag har 

incitament på att få kunder att gå med i kontrakt som har avgifter som påverkar kunder 

som bryter mot kontraktet och de vet att kunderna sannolikt kommer bryta mot dessa 

kontrakt omedvetet. De väljer att kalla dessa typer av avgifter för straffavgifter då dessa 

helt enkelt straffar kunder som bryter mot kontraktet mellan kund och företag. 

Straffavgifterna gör att det finns en marknad för ömsesidiga bolag enligt Bubb & 

Kaufman (2013) då dessa agerar i kundens intressen och därmed kommer försöka 

minimera straffavgifter. Bubb & Kaufman (2013) menar på att det finns två typer av 

kunder på marknaden. Dels så är det naiva kunder och dels så är det sofistikerade 

kunder. Naiva kunder är omedvetna om att de har fördomar som kan påverka dem 

negativt och dra på dem straffavgifter. Sofistikerade kunder är medvetna om sina 

fördomar och kommer därför välja det alternativet som ger dem lägst totalt pris, alltså 

ingångspris plus eventuella straffavgifter de kan komma att dra på sig. Eftersom de 

kapitalstyrda bolagen har information om hur ofta dessa kontrakt bryts och således hur 

mycket vinst som kan beräknas på att kunder kommer bryta mot dessa kontrakt så kan 

de ha lägre ingångsavgifter för att sedan kunna ålägga kunden med straffavgifter och 

därmed få en totalt högre vinst. Detta gör att sofistikerade kunder kommer att välja det 

ömsesidiga bolaget då dessa erbjuder en lägre total kostnad för kunden.  
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Förutom att sofistikerade kunder kommer att välja det ömsesidiga bolaget så kommer 

det finnas ett intresse för bolaget att utbilda konsumenterna på marknaden enligt Bubb 

& Kaufman (2013). Detta eftersom ifall naiva kunder utbildas och således blir 

sofistikerade kunder så kommer det segmentet av kunder att öka till fördel för det 

ömsesidiga bolaget. De menar vidare på att åtgärder som används av staten för att 

minska opportunistiskt beteende oftast är trubbigt och inte alltid botar dessa problem 

vilket konsument kooperativet gör. 

På vilket sätt lagar påverkar eller ska påverka kundägda bolag så finns det en debatt 

bland forskarna. Bernardi (2007) menar på att eftersom kooperativen är så 

grundläggande annorlunda så måste de ha delvis andra regler. Fonteyne (2007) 

argumenterar för att alla typer av bolagsformer ska ha så lika lagar som möjligt så att 

det inte ges artificiella fördelar till specifika bolagsformer då kooperativ alltid kommer 

växa sig starka så länge kapitalassociationerna missbrukar sin position på marknaden. 

Michie & Llewellyn (2010) menar på att det finns incitament till att underlätta för de 

ömsesidiga bolagen på finansmarknaden då dessa bidrar till att öka stabiliteten på denna 

marknad. Normark (1996) anser att det är viktigt att kooperativen får samma 

konkurrensvillkor som andra organisationer så att det finns möjlighet att omvandla 

offentliga och privata bolag till kooperativ. Ett argument för att underlätta för 

kooperativ på den svenska bankmarknaden är att det enligt Berglund (1994) via 

Normark (1996) skulle gå att spara 13 miljarder kronor genom att motverka den 

oligopol ställning som de svenska storbankerna har. 

4.2.2 Lokalt 
 
På frågan vilka effekter ett kundägt bolag får på den lokala marknaden så finns det 

forskning kring detta. Några som har försökt besvara denna frågeställning är Jussila, 

Kotonen & Tuominen (2007) som menar på att kundägda kooperativ tar ett regionalt 

ansvar vilket innebär att de använder sig av de resurser som finns i regionen de är 

verksamma i och förespråkar de lokala intressen som finns. Detta får även ett visst stöd 

hos Mori (2013) som menar på att samhällsviktiga tjänster som el och vatten vill oftast 

privata aktörer inte satsa på eller så försöker medborgare undvika de privata aktörernas 

tjänster då dessa ofta är dyra. Däremot så är samhällsnyttan i dessa tjänster stor vilket 
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Mori (2013) menar på talar för att det finns ett behov att underlätta för lokala kooperativ 

då dessa skulle bidra med samhällsekonomiska vinster. Jussila, Saksa & Tienari (2007) 

menar på att kooperativ kan ge stabilitet och säkerhet till regionala och lokala 

intressenter i den osäkerhet som globaliseringen medför då kooperativet är ägt av lokala 

aktörer som har liknande intressen som de lokala intressenterna. 

Birchall & Simmons (2004) har i sin studie visat på att det är svårt för ett större 

kooperativ (> 10 000 medlemmar) att ha aktiva medlemmar och menar på att en åtgärd 

för att minska risken för att få ett för stort kooperativ är att dela upp kooperativet i 

regionala delar. Detta får effekt att avståndet mellan beslutsfattarna och ägar-kunderna 

minskar och att ägar-kunderna därmed finner större incitament att delta i 

beslutsfattandet kring bolaget. Birchall & Simmons (2004) citerar Olson (1965) och 

som visar på tre olika saker som påverkar delaktigheten i den demokratiska processen: 

1. Incitamenten för att delta minskar i större grupper 

2. Ju större grupp desto mindre blir värdet av en enhet av det kollektiva för 

den enskilda 

3. Ju fler som måste koordineras desto högre kostnader. 

Fonteyne (2007) tar upp ytterligare risker med att kooperativen blir för stora och när 

ledningen blir mer professionell så blir främsta fokus ekonomisk effektivitet vilket gör 

att företaget eftersträvar skalekonomi som i sin tur ofta driver en process av 

konsolidering och formationen av nätverk. I denna process förskjuts avståndet mellan 

medlemmen och organisation ytterligare. Detta gör att kooperativet genomgår en 

förändring där organisationen får nya intressenter, de anställda och ledningen, med 

intressen som inte nödvändigtvis stämmer överens med medlemmarnas. Jussila, Saksa 

& Tienari (2007) menar vidare på att organisationer som består av lokala bolag med en 

central enhet har problemet med att konflikter och spänningar kan samtidigt gro på två 

olika plan av styrning. Dels på den nationella nivån där de olika bolagen samverkar med 

den centrala enheten och mellan varandra och dels på den regionala nivån där kunden 

agerar både som kund och som ägare. Exempel på det är att de olika lokala bolagen kan 

ha olika agendor samtidigt som medlemmarna i det lokala bolaget kan ha olika agendor. 

De risker som uppkommer när kooperativen blir för stora enligt Fonteyne (2007) som 

menar på att kooperativ är byggda runt ett flergenerationsmål utan någon egentlig 
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slutgiltig ägare och att detta skapar problem för styrningen. Fonteyne (2007) menar att 

målet kan används för att motivera beslut som inte är för medlemmarnas bästa intressen 

som till exempel imperiebyggande eller att kapital tas ut av andra än de som satt in 

kapital i kooperativet. Detta eftersom att inom kooperativ finns krafter som driver på för 

kapitalackumulation då de inte kan ta in eget kapital och det finns asymmetriska 

möjligheter för konsolidering så ökar risken för imperiebyggande hävdar Fonteyne 

(2007). 

Ytterligare effekter som Jussila, Kotonen och & Tuominen (2007) visar på är att 

kooperativet kan ses som ”flaggskeppsföretag” i deras regioner genom att kooperativen 

förstärker företag i hela deras nätverk av ekonomiska aktörer.  De visar även på att 

kooperativen engagerar sig i andra aktiviteter som stärker det omgivande samhället som 

inte nödvändigtvis är affärsrelaterade. Vidare hävdar Jussila, Kotonen & Tuominen 

(2007) att kundägda kooperativ är rättvisa mot deras intressenter genom att de gör 

investeringar jämnt över det område de har verksamhet på samtidigt som de är måna om 

att ta hand om sina kundägare, anställda och andra regionala intressenter. Med andra ord 

så investerar de kundägda kooperativen även i mindre tättbebyggda områden. Jussila, 

Kotonen & Tuominen (2007) menar på att de regionala satsningarna av kooperativen får 

som konsekvens att även andra aktörer ”tvingas” att investera i regionen för att kunna 

hålla sig konkurrenskraftiga. Lorendahl (1994) visar även att i mindre byar i norra 

Sverige så är kooperativen oftast viktiga, inte bara i att skapa arbetstillfällen och 

företagsutveckling men även i att bevara möjligheten till välfärdsservice i form av till 

exempel skolor och postkontor. Lorendahl (1994) menar även på att kooperativen 

skapar affärsmöjligheter för andra småföretag som till exempel lokala affärer och lokal 

produktion. 

Jussila, Kotonen & Tuominen (2007), menar på att kooperativ har en lång tidshorisont i 

deras strategier och beslut. De visar på att kooperativ beskrivs som ”kvartilekonomiska 

firmor” med den innebörden att en kvartil är 25 år. Det menar även att Vd:n på 

kooperativen bidrar till ledarskap i regionen genom exempelvis långtgående visioner 

och strategier och det är genom den lokala närvaron som ledare kan ha en 

långtidsinteraktion med stora parter vilket ger kooperativen en möjlighet att påverka det 

institutionella klimatet. 
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4.3 Analys  

4.3.1 Marknad 
 
Utifrån de tolkningar vi gör utifrån empirin agerar Länsförsäkringar inte på ett 

vinstmaximerande sätt utan försöker närma sig jämviktsläget på marknaden och därmed 

ge så mycket konsumentöverskott som möjligt under förutsättning att bolaget är 

lönsamt. De levererar kundnytta genom till exempel att ha en empatisk skadehantering 

och inte utnyttja ogynnsamma villkor för kunderna genom att de alltid har kundens 

situation i åtanke. Det överensstämmer med Enke (1945) teori om att det kundägda 

företaget inte vinstmaximerar samtidigt som de måste ta hänsyn till 

transaktionskostnader. Det borde få som följd av att de kundägda bolagen pressar 

kapitalassociationerna på marknaden att närma sig jämnviktsläget och att ha kundägda 

bolag på marknaden skulle således kunna öka den samhällsekonomiska nyttan. Då det 

år 1994 skulle gå att spara 13 miljarder genom att underlätta för kundägda bolag att ta 

sig in i bankbranschen kan det vara så att en del av Länsförsäkringars framgångar beror 

på att de fyller upp denna position och verkar för en uppluckring av de svenska 

storbankernas oligopolställning. Men då Berglunds (1996) forskning är daterad till 1994 

så bör en ny uppskattning och marknadsbedömning göras för att se ifall det fortfarande 

finns stora samhällsekonomiska vinster med att ha ett kundägt bolag på bankmarknaden 

och hur deras framfart kan underlättas för att samhället så snabbt som möjligt kan ta in 

dessa vinster. 

 

Problemet hos Länsförsäkringar verkar snarare vara att empatin mot kunden blir för stor 

och bolaget drar på sig oskäliga kostnader i både bank- och försäkringsverksamheten. 

Det verkar dock motverkas av att bolaget möter en hård konkurrens från aktiebolagen 

som är effektiva och lönsamma vilket gör att Länsförsäkringar också behöver vara det 

för att kunna locka till sig fler kunder. En annan motpol mot det problemet verkar finnas 

i att utbilda personalen att hantera kunden på ett sådant sätt att denne förstår varför 

bolaget inte kan erbjuda en tjänst eller produkt till den specifika kunden.  Även om 

forskningen visar på att det inte finns belägg för att kundägda bolag skulle vara mindre 

effektiva än kapitalassociationer så bör framtida forskning se ifall det finns 
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problemområden för det kundägda bolaget som riskerar att äventyra bolagets 

effektivitet och hur dessa områden i så fall ska hanteras. 

 

I empirin finns inte några belägg för att Länsförsäkringar försöker utbilda sina 

privatmarknadskunder kring försäkringar för att de ska bli sofistikerade kunder och 

därmed välja Länsförsäkringar, i egenskap av ett kundägt företag, enligt Bubb & 

Kaufman (2013) teori. Problemet verkar vara att framförallt försäkringsprodukter är 

svåra att förstå och inte av högt intresse bland kunderna. Det gör att Bubb & Kaufman 

(2013) teorier som behandlar främst bankbranschen kan vara branschspecifik och bör 

testas utanför bankvärlden för att se ifall det finns liknande beteende hos kundägda 

bolag i andra branscher då det inte verkar vara en strategi som fått genomslag i 

försäkringsbranschen. Däremot verkar det som bolaget åtnjuter ett högt förtroende bland 

allmänheten och att det skulle kunna bero på den empatiska skadehanteringen. Det kan 

komma från de komparativa fördelarna som ett kundägt bolag besitter när de gäller att 

ackumulera tillit såsom Fonteyne (2007) hävdar. 

 

När det kommer till vilka lagar och regler som ska gälla för kundägda bolag tror vi att 

en helhetsbild måste tas fram. I Länsförsäkringars fall så är inte den kundägda 

bolagsformen enbart det som påverkar hur bolaget drabbas av regelförändringar utan 

även det att de har en federationsstruktur ses som ett problem när det gäller att anpassa 

sig efter regelverken. Debatten bland forskare handlar om ifall kundägda bolag ska ha 

andra typer av lagar och regler som är bättre anpassade till den bolagsformen eller ifall 

samma regler ska gälla för alla bolag. Vi anser att det kan finnas belägg i både teori och 

empiri för att de kundägda bolagen ska ha delvis andra regler som tar hänsyn till att 

företaget är annorlunda uppbyggt. Just kring federationsstrukturen verkar det i dagsläget 

finnas lite forskning som stödjer att de skulle vara en sämre företagsform än 

koncernstrukturen och därför bör de organisationsstrukturerna ha olika regelverk, där ett 

exempel är momsgrupper, till dess att forskningen kring området blivit mer utvecklad 

än vad den är idag. Federationsstrukturen är oftast en fördel för lokala bolag då 

stordriftsfördelar gör att nya lagförslag och tekniska lösningar kan implementeras med 

mindre kostnad för det enskilda kundägda bolaget. Däremot är vi eniga med Fonteyne 

(2007) att artificiella fördelar för olika bolagsformer inte ska vara permanenta men det 
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behöver inte betyda att bolagsformerna ska ha samma regelverk, i dagsläget anser vi att 

empirin talar för att det finns artificiella nackdelar för det kundägda bolaget. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att empiri och teori talar för att en blandad marknad med 

både kapitalstyrda bolag och kundägda bolag då dessa tillsammans får synergieffekter 

såsom effektiviseringspress och stabilitet i marknaden. Hur den rationen bör fördelas är 

emellertid oklart och de flesta forskare debatterar i termer av att hur de kundägda 

bolagen agerar och påverkar en kapitalstyrd marknad. Det får oss att dra slutsatsen att 

det finns få modeller över hur en marknad med bara kundägda bolag skulle bete sig och 

hur den skulle se ut.  

 

De tidigare argumenten leder oss till följande förslag på framtida forskningsfrågor: 

• Hur skulle en marknad med bara kundägda bolag se ut och bete sig 

nationalekonomiskt? 

• Vilka problemområden är specifika för kundägda bolag och hur kan dessa 

hanteras?  

• Behöver kundägda bolag andra regler än kapitalstyrda bolag? Hur ska de 
utformas i så fall? 

4.3.2 Lokalt 
 
Den empiri som genererats i den här studien kring Länsförsäkringar Östgöta verkar 

antyda på att företaget är ett som Jussila, Kotonen & Touminen (2012) definierar som 

ett flaggskeppsföretag i deras region. I empirin finns tecken på att Länsförsäkringar 

Östgöta agerar för att stärka hela regionen och inte bara Linköping där huvudkontoret är 

beläget. De satsar enligt egen utsago relativt stora summor på andra aktiviteter som inte 

nödvändigtvis är kopplade till deras affärer. Även om ambitionen verkar vara att kunna 

använda deras samhällsengagemang som en typ av marknadsföring så sker det i första 

hand som just ett samhällsengagemang. Även det faktum att de öppnar kontor på 

mindre orter som inte förväntas vara direkt lönsamma tyder på att företaget agerar på ett 

sätt som tvingar konkurrenterna att investera i regionen för att inte tappa allt för många 

kunder till Länsförsäkringar. Att företaget även är aktiva i de delar av regionen där de 

inte har en direkt närvaro stärker argumentet att de agerar för hela regionens 

välbefinnande. Vi har inte sett några belägg för att Vd:n skulle bidra med ledarskap till 
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regionen men vi har inte heller fått någon indikation som tyder på motsatsen. Däremot 

finns det empiriska bevis för att Länsförsäkringar agerar med långsiktiga visioner och 

strategier vilket skulle kunna innebära att de har en påverkan på det regionala 

institutionella klimatet. Vår empiri går alltså hand i hand med teorin och bekräftar den 

bilden som teorin har kring lokal kundägda bolag vilket leder till att fortsatt forskning 

inom området är aktuellt då samhällsekonomiska vinster har tidigare visats. Även om 

det finns en del teori kring det kundägda lokala bolagets påverkan på den lokala 

marknaden så pratar ingen av forskarna ifall det kundägda bolaget påverkas av 

regionen. Det gör att det bör utforskas om det kan vara så att Länsförsäkringar Östgöta 

har lyckats så bra för att de har funnits i ”rätt region” då empirin talar för att bolagen i 

Länsförsäkringsgruppen är av olika storlek och framgång. 

 
Empirin tyder på att det finns två olika perspektiv inom Länsförsäkringar om på vilket 

sätt kundnyttan ska levereras. På lokal nivå (Länsförsäkringar Östgöta) har vi sett att så 

länge en affär ger ett positivt värde för det lokala och ömsesidiga finns det incitament 

att genomföra investeringar som inte är direkt lönsamma så länge det inte äventyrar 

bolagets solvens. På den mer övergripande nivån (Länsförsäkringar AB) så verkar det 

vara affärsmannaskap som kommer i första hand och här innebär det kundägda att 

leverera en lönsam produkt som konkurrerar på marknaden med sitt pris och sin kvalité. 

Det här väcker frågan om vilket sätt det kundägda bolaget bör styras för att leverera den 

högsta möjliga samhällsekonomiska nyttan? Det faktum att det råder delade meningar 

om på vilket sätt kundnytta bör åstadkommas verkar stämma överens med teorin om att 

federationsstrukturen skapar problem både på lokal nivå och på nationell nivå då det 

tycks finnas en motsättning mellan den centrala enheten och det regionala 

moderbolaget. Vi har dock endast intervjuat en person på Länsförsäkringar AB vilket 

gör att den kopplingen blir svag men eftersom det bekräftas av tidigare forskning finns 

det belägg för att den problematiken kan existera i kundägda bolag och därmed bör 

forskningen utvecklas för att se i vilka frågor som det kan bli spänningar mellan 

moderbolaget och den centrala enheten och hur dessa kan lösas.  

Däremot så kan just det faktum att Länsförsäkringar består av regionala bolag som 

samverkar i en federation och som inte får växa utanför sina geografiska områden kunna 

vara en förklaring på bolagets framgångar. Eftersom de begränsningarna finns minskar 
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benägenheten för styrelsen att påbörja ett imperiebyggande utan fokusen läggs istället 

på den regionala marknaden och de, i alla fall geografiskt, nära ägarna. Det verkar ha 

skapat en naturlig inkubator för Länsförsäkringar Östgöta att växa i och använda sina 

medlemmars kapital på ett sätt som ökar kundnyttan i regionen. Dock ser vi i empirin 

att det finns spekulationer om de mindre bolagen i gruppen och om de behöver slås 

samman eller tas upp i ett större bolag då de kan få det svårt att vara lönsamma när 

regelkrav och digitaliseringar pressar upp utvecklingskostnaderna. Det kan göra det 

svårt för ägarna att förutsäga när det är motiverat att gå utanför de tidigare fastslagna 

begränsningarna med risk för att bolaget tappar fokus från nuvarande kundkrets. 

Eftersom det finns en del forskningen inom området om vad som händer när de 

kundägda bolagen blir stora bör forskningen fokuseras främst mot en djupare förståelse 

för när ett kundägt bolag riskerar att bli för litet och hur ledningen ska få mandat att 

expandera utanför tidigare satta ramar utan att det medför risker för den nuvarande 

kundgruppen. 

Det verkar finnas många obesvarade frågor inom teorin om på vilket sätt de kundägda 

bolagen ska anpassa sig till den rådande trenden med ökande internetanvändande bland 

kunderna. I empirin finns det uttryck för att det kan finnas problem med att anpassa det 

lokala budskapet till internet då det är svårt för kunden att se nyttan av det lokala när 

kunden i princip har lika nära till en konkurrents internetsida. Men det nämns även att 

det kan vara en möjlighet att komma närmare kunden i dess vardag. Det gör att det finns 

goda belägg för framtida forskning att titta närmare på det problemet och se vilka 

konsekvenser och vilka möjligheter den allt mer digitaliserade kundkontakten innebär 

för ett lokalt och kundägt bolag. 

Vi ser här incitament till fortsatt forskning kring vilka effekter ett lokalt kundägt bolag 

har på närområdet. Forskningsfrågorna i en framtida studie skulle kunna utgå ifrån 

följande frågeställningar: 

• På vilket sätt påverkar regionen ifall ett lokalt kundägt bolag blir 

framgångsrikt? 

• Bör ett kundägt bolag agera främst för att skapa högre lönsamhet eller finns 

andra intressen som väger tyngre? 
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• Har regioner med högre andel kundägda bolag haft en starkare BNP-utveckling 

jämfört med andra regioner? 

• Hur ska framtidens lokala kundägda bolag utformas och styras för att möta den 
ökande internetanvändningen? 
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5. Kund 
Att ett kundägt företag skulle kretsa mycket runt vad företaget tycker om kunden är 

ganska självklart. Vi såg tidigt i vår analys att det skulle bli ett stort ämnesområde och 

att det var kunden som var det yttersta målet i företaget. Vi har i det här kapitlet 

framställt och analyserat strategiska och existentiella frågor kring hur kundägda 

företag verkar.  

5.1 Empiri 
 
Genom den företagsmodellen Länsförsäkringar Östgöta har behöver företaget styras på 

ett annorlunda sätt enligt Rahm. Samtidigt som det är ett företag precis som vilket annat 

säger han att där det är viktigt att ha en stabil lönsamhet fast det inte finns något 

avkastningskrav men de har inte heller möjligheten att dra in riskkapital från börsen. 

Det är då viktigt att ha gott om kapital och det ända sättet att få kapital är för företaget 

att tjäna in pengarna självt. Även Hultgren nämner detta: 

 

”En avgörande skillnad mellan det kundägda och aktiebolaget är tillgången till 

kapital, ett aktiebolag har alltid möjligheten att ägaren faktiskt skickar in 

investeringskapital och den möjligheten att gå till den finansiella marknaden har 

inte det kundägda bolaget vilket innebär att man måste se till att hela tiden ha bra 

finanser…” – Hultgren 

 

Har företaget inte en bra finansiering så finns det inte någon annan som kan gå in och 

hjälpa till. Det driver också att de måste ha fokus på lönsamhet och effektivitet eftersom 

om företagen ska göra stora investeringar så måste de göra det för egna pengar. Just på 

grund av att Länsförsäkringar Östgöta är kundägt berättade flera av de intervjuade att 

det diskuteras mycket om hur avvägningen gjordes mellan lönsamhet och kundservice. 

De nämner att kunden står i centrum men lönsamheten är också av vikt för företagets 

fortsatta existens. Ett typexempel som ofta kom upp är den lokala närvaro som företaget 

valt att ha som kostar mycket men samtidigt bidrar till kundvärde.  
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Här berättar Rahm om att de behöver ha de starka reserverna för att alla kontor inte 

alltid kommer gå med lönsamhet. Men med bra marginaler kan de ha lite högre 

kostnader och de kommer alltid ha lite högre så kallade driftskostnadsprocent än 

konkurrenterna.  

 

”…vi kommer sänka våra driftskostnadsprocenttal men vi kommer ha högre 

andelar än vad våra konkurrenter som har börsnoterat, det kommer vi, men det är 

det vi får ha råd med, den lokala ömsesidigheten har sitt pris, man måste hela 

tiden ställa sig frågan, ”vad förlorar vi i intäkter på om vi lägger ner ett kontor?” 

så att vi minskar kostnaderna, det är det här det lokala bolaget alltid varit, jag kan 

inte bara titta på kostnaderna, vi måste också titta på intäkterna…” -Rahm 

 

Men samma åsikt delades inte av Hultgren som menar på att det är kunderna på den 

lönsamma orten som betalar för kontoret på den olönsamma. Visserligen är det bra för 

den lokala orten som får ett eget kontor men är det verkligen rättvist. En jämförelse kan 

göras med försäkringar i sig som bygger på att man sprider risker. Det finns olika 

kunder som har olika typer av hög eller låg risk och varför ska de kunder som har låg 

risk betala högre premie endast för att det finns andra kunder som beter sig på ett sådant 

sätt som ger högre risk. Han berättar om att det finns en rättviseaspekt mellan 

kundkollektivet oavsett om det handlar om premie och risk eller om geografier.  

 

”…vi är inga idealister i den meningen att vi bedriver ideell verksamhet, vi är 

affärsmän vi måste ha pengar för annars kan vi inte leverera kundnytta, men i det 

så måste vi hela tiden starta i varför finns vi? Jo vi finns för våra kunders skull…” 

-Hultgren 

 

När företaget planerar och budgeterar sin verksamhet utgår de ifrån normalfall av 

framtida inkomster och utgifter för att sedan lägga till en marginal för att säkra den risk 

som finns. Ifall det efter årets slut finns ett överskott kan det delas ut i form av 

återbäring som nämnts tidigare.  
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Men det som framförallt präglar Länsförsäkringar Östgöta är det långsiktiga tänket som 

ligger till grund för de beslut som tas. Fördelarna säger Westerlund är absolut att man 

inte har en kvartalsekonomi och då kan de ha en mer långsiktig vision. Där behöver de 

inte byta fot för att det svänger utan företaget kan få jobba på mot de mål de har satt 

upp. Nackdelen är då att de egentligen har en ganska svag ägare och det kräver en stark 

ledningsfunktion som måste veta vart de vill och vad de ska åstadkomma. 

 

Kunden är som tidigare sagt centrum för verksamheten i Länsförsäkringar Östgöta och 

företaget arbetar mycket med att styra sin verksamhet mot vad kunderna efterfrågar. 

Varumärket som företaget har byggt upp är enligt de intervjuade ett slags mått på hur 

väl de lyckas nå ut med sitt arbete till kunden.  

 

”…vi är ett försäkringsbolag med leveransen i skaderegleringen där vi också visar 

på skillnad gentemot andra aktörer, är det översvämning eller något då är vi där, 

eller om det brinner då åker en av våra skadereglerare ut på plats, många av de 

andra konkurrenterna kan inte skicka någon på samma sätt…” - Rahm 

 

Länsförsäkringar har som vi tidigare visat en stor marknadsandel i Östergötland och det 

påverkar givetvis affären. Framgångsreceptet enligt Westerlund är att arbetet bygger på 

relationer där familjer har varit försäkringskunder i generationer och framförallt ett 

fokus på lantbrukssidan som Länsförsäkringar också är sprunget ur. Ett exempel på det 

relationsarbete och kundfokusen som finns är de nattvandringar som företaget anordnar. 

De går ut på att medarbetare ger sig ut till olika områden kvälls och nattetid för att 

skapa en trygghet för ungdomar genom sin närvaro. Anmälan är frivillig och helt 

beroende av medarbetarnas egna engagemang men har ändå resulterat i god 

sammanslutning där också kunder vid vissa tillfällen deltagit.  

 

En viktig del i den relationen är den företagsstrukturen som finns och det tycker flera av 

de intervjuade inte har marknadsförts tillräckligt. Det gör att många kunder inte vet om 

att de är delägare och på så sätt bör det kundägda bolaget lägga mer resurser på att 

kommunicera med kunden för att dels få en mer engagerad kund och dels locka fler. 

Carlgren berättar om att hon tror att den är framförallt den yngre generationen som inte 
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vet om att de äger företaget och hur beslutandeprocess fungerar. Det visar på att 

problemet kan bli ännu större i framtiden. Det kommer att arbetas mer med att nå ut 

med detta budskap och denna kommunikation ska nå ut till kunden via alla kanaler. Hon 

menar att det kundägda företag ”ligger rätt i tiden” då konsumenterna efterfrågar företag 

som gör mer än bara tillhandahåller produkter och tjänster utan har rätt värderingar och 

bidrar till samhället. Kundmötet är en fråga som vi diskuterade i samtliga intervjuer och 

där vi har en vana av det fysiska mötet på kontoret fick vi en bild utav hur det generellt 

ser ut på företaget. Det personliga mötet blir det mest effektiva sättet men kunderna gör 

allt oftare sina affärer med företaget utan att faktiskt komma till kontoret. Nittio procent 

av försäljningen sker via telefon och det är mest standardiserade produkter om bygger 

på att folk har ett förtroende för Länsförsäkringar. De säger själva att de måste ha så att 

säga en organisation som klarar den typen utav verksamhet just nu samtidigt så måste 

de också vara medvetna om det som komma skall. Det vill säga att de måste vara lika 

bra på det digitala kundmötet som på telefonkundmötet eller det personliga mötet. 

Viktigt är också att titta på både fördelarna med de olika alternativen men måste också 

se till så att kunderna får sina skador reglerade på ett smidigt och bra sätt även idag.  

 

”Vi är inte alltid billigast men man har ett förtroende, man är bredd att betala lite 

extra för att det är vi som är leverantör…” – Rahm 
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5.2 Tidigare Forskning 
För att förstå relationen mellan en ägare, kund och ett företag har vi valt att använda 

oss av intressentteorin. I empirin vi har framställt strategiska tankar om hur företaget 

fokuserar på kunden men inte bara som kund utan också som ägare. Vi vill analysera 

det sambandet som finns och undersöka hur ett företag arbetar när kunden inte bara är 

ett medel för att tillfredsställa ägarna utan också är ändamålet med företagets 

verksamhet.  

5.2.1 Intressentteorin 
 
Intressentteorin är baserad på de etiska perspektiv inom företagsekonomin som uppkom 

för att visa på ett alternativt sätt att se på syftet med företagande (Donaldson & Preston, 

1995; Friedman & Miles, 2006; Wit & Meyer, 2010). Forskare har en delad mening där 

vissa argumenterar för att företag finns för att maximera vinst åt sina ägare medan andra 

menar på att de har ett större ansvar än så. Friedman & Miles (2006) skriver att en 

organisations syfte är att tillgodose samtliga intressenters intressen, behov och 

synpunkter. Men tankar kring företagets etiska ansvar har funnits länge och bilden av 

företaget som en hjärtlös mekanism för att med alla medel leverera en vinst till ägarna 

har diskuterats av många ekonomer menar Friedman & Miles (2006). 

 

”…Corporate bodies are more corrupt and profligate than individuals, because 

they have more power to do mischief, and are less amenable to disgrace or 

punishment. They feel neither shame, remorse, gratitude, nor good will…” 

(Hazlitt, 1908) 

 

Freeman (1984) definierar en intressent som en grupp eller individ som påverkar eller 

påverkas av företagets måluppfyllelse. Vidare menar han att det är företagsledningens 

uppgift att hitta balansen mellan de olika intressenternas insatser samt förtjänster och 

för att förstå det samspelet måste de framförallt känna till vilka krav alla ställer. Evan & 

Freeman (2004) tog fram två principer gällandes detta. 

 

1. Principen om företagets legitimitet. Företaget ska styras till förmånen 

för deras intressenter: dess kunder, leverantörer, ägare, anställda och 
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det lokala samhället. Rättigheterna för dessa grupper måste 

säkerställas och grupperna måste delta, i någon form, i beslut som 

påverkar deras välfärd. 

 

2. Intressenternas förvaltningsprincip. Företagsledningen har en 

förvaltningsrelation till intressenterna och till företaget. De verkar i 

intressenternas intresse i form av en agent samtidigt som de måste 

säkerställa företagets överlevnad och skydda varje intressents 

långsiktiga välfärd.  

 

Genom de två principerna skapade författarna grunden för vad som kallas den 

normativa intressentteorin som är den äldsta av de teoretiska inriktningarna. Det finns 

även ytterligare två versioner av intressentteorin som har annorlunda utgångspunkter 

(Donaldson & Preston, 1995). Den deskriptiva intressentteorin undersöker hur 

intressenter och företagsledningen faktiskt agerar på marknaden och den instrumentala 

intressentteorin ser varje individ som enskild där denne endast försöka optimera 

egennyttan. De tre indelningar har alltså olika utgångspunkter och har inom 

intressentteorin tagits fram för att kunna belysa olika aspekter som påverkas. 

 

Samtidigt finns det som nämnt flera forskare som håller med om intressentteorins syn 

på syftet med företagande. Ansoff (1990) ser inte att företaget har ett ansvar att 

tillgodose alla intressenter utan allt företaget gör som inte ger direkt lönsamhet till 

ägarna kommer från synsättet hos personer i ledande ställningar. Kritik har också riktats 

mot begreppet i sig att vara vagt och att författare ofta justerar dess mening för att det 

ska passa deras resultat (Stoney & Winstanley, 2001). Men studier har visat på att det är 

viktigt ta hänsyn till alla intressenter för att företaget ska överleva långsiktigt (Bruzelius 

et al., 2011).  Samtidigt forskas det allt mer inom ämnet och de senaste åren har det 

skapats en trend att främja intressentperspektivet bland företag (Friedman & Miles, 

2006).  
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5.2.2 De olika intressenterna 
 
Enligt Friedman (2006) är de vanligaste intressenterna ägare, kunder, medarbetare och 

det lokala samhället men sedan kan det också finnas fler än så beroende på vilken 

bransch företaget verkar eller vilka mål och strategier företaget har. Många forskare 

ägnar sig åt att segmentera olika förstahands och andrahands intressenter då de anser att 

det är omöjligt att generalisera bolagets påverkan av större grupper (Donaldson & 

Preston, 1995). Definitionen av en intressent är alltså att påverkandeförhållande med 

företaget och de olika grupperna förhåller sig givetvis på olika sätt (Freeman, 2010). 

Ägarna bidrar med kapital och förväntar sig avkastning eftersom det ligger en risk med 

det investerade kapitalet. De ställer ett krav på hur företaget styrs och deras kapital 

förvaltas. Kunderna anses av flera vara den intressent som har den viktigaste påverkan 

på företaget och tillsammans med det lokala samhället den intressent som alltid finns 

med. Övriga existerar inte alltid utan kan i mindre företag vara samma person som 

företagsledningen. De anställda bidrar med arbete och förväntar sig främst en lön. 

Sedan finns det många aspekter i arbetet som behöver uppnå en viss standard så som 

arbetsmiljö, trygghet och meningsfulla arbetsuppgifter. Till sist har vi det lokala 

samhället som är den miljö företaget verkar i. Samhället har ger företaget en marknad 

att överhuvudtaget existera på men kräver samtidigt inget i retur.  
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5.3 Analys 

5.3.1 Intressenter 
 
Eftersom forskare oense om företagets syfte är att skapa vinst åt sina aktieägare eller om 

företaget behöver tillgodose fleras behov blir det givetvis intressant att diskutera om 

teorin går att anpassa till ett kundägt företag. I artiklarna är det inte ägare utan just 

aktieägare som nämns vilket kan ses som att de forskare som förespråkar vinstsyftet inte 

ser andra sorters företag som betydande. Men nu har kundägda företag etablerat sig på 

flera marknader och har en betydande roll i näringslivet. Hur ser då intressentteorin ut 

ifall aktieägare inte finns? En del av de befintliga teorierna går givetvis att anpassa men 

vi tror att det behövs ytterligare en dimension i debatten till de företagen. Om det också 

är kunder, medarbetare och andra intressenter som är ägarna, kommer debatten om 

företagets syfte också se annorlunda ut? När vi pratade med personer på 

Länsförsäkringar fanns debatten där också ifall bara vinster i form av återbäring och 

lägre premiepriser är det företaget ska arbeta för eller är det kundvärde så som lokala 

kontor och samhällsengagemang som var företagets syfte. 

 

Flera av de intervjuade säger att kundägt blir allt populärare och att det är samhället som 

har förändras till att vilja se företags engagemang i mer än sig själva. Friedman (2006) 

är en av de som menar att spridningen av intressentteorin har ökat på grund av det 

informationsflöde som finns på internet där det lättare framkommer om hur företag 

verkar. Även Freeman (2010) nämner att intressentteorin från början kommer ur unga 

människors annorlunda värderingar och det väcker frågor i om kundägda företag 

kommer vara ännu populärare i framtiden eller om det bara är en tillfällig trend vi ser. 

 

Det är många företagsspecifika faktorer som förmodligen också påverkar det resultat vi 

har hittat eftersom endast ett fallföretag har analyserats. En egenskap som vårt 

fallföretag Länsförsäkringar Östgöta har är deras stora marknadsandel inom regionen. 

Det blir speciellt på så vis att kunden finns överallt och på så sätt blir investeringar i 

kundvärde ofta investeringar i samhället. Det görs generella kampanjer som till exempel 

nattvandringar där anställda vistas ute kvällstid för att göra staden en tryggare plats för 

ungdomar. Aktiviteten preciseras inte endast emot deras egna kunder utan är en nytta 
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för samhället i stort. På så sätt underlättas kampanjer vilket gör att goodwill och 

kundnytta skapas samtidigt. Men hur gör mindre bolag som inte har en betydligt mindre 

marknadsandelen? Spenderar de företagets resurser på samhällsnytta eller skapar de 

istället någonting som är till fördel för deras egna kunder?  

 

Då författarna inom intressentteorin också tar upp många olika alternativa intressenter 

ett företag kan ha bör framtida studier också se hur mycket olika intressenter prioriteras 

inom kundägda bolag. Genom att vara kundägda tar kunden rollen som både kund och 

ägare vilket skiftar ett stort fokus till dem som intressent men finns det då en risk att 

någon av de andra försummas?  

• Kan en intressentteori anpassas till kundägda företag?  

• Kan kundägda företag ha fler intressenter med i sina lönsamhetskalkyler? 

5.3.2 Investeringar 
 
Det ord som bäst kan beskriva det de intervjuade berättade om när vi frågade om 

investeringar var långsiktighet. Rahm nämner att det är viktigt att vara försiktig med 

kundernas pengar och se till att det företaget investerar i ska ge rätt resultat. Behöver 

aktiebolag vara mer riskfyllda för att kunna hitta vinster till sina ägare för att ägarna inte 

ska ta sina pengar någon annanstans? Som vi visat tidigare fungerar kundägda företag 

bäst på marknader med långsiktighet. Det kundägda företaget har också råd med att 

vänta för att ägarna inte kräver resultat utan istället kräver en bra service. Kunden är 

ofta inte intresserad av företagets finansiella problem utan vill bara att det ska finnas till 

exempel en bra mobilapplikation. Det kan samtidigt innebära att det går långsamt i 

bolaget då investeringar tar tid och då framförallt att påbörja eftersom de inte vill 

investera i innovativa tjänster som har ett osäkert mervärde. 

 

Intressant skulle också vara att göra en generell investeringsanalys för kundägda företag 

och se ifall det finns något som definierar dem. Som Hultgren säger behöver de själva 

komma upp med investeringsmedlen istället för att kunna lägga risken och potentiell 

vinst på någon annan. Eftersom företaget är varsamma med kundernas pengar bör de i 

större grad investera i hållbara projekt.  
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• Kommer då kundägda företag inte räkna på risk på samma sätt som marknaden 

då de är uteslutna från kapitalmarknaden?  

• Hur har investeringar gjorda för en tid sedan utvecklats och vilka resultat har de 

genererat? 

 

5.3.3 Lönsamhet 
 
Kundägda företag har inget annat syfte för verksamheten än att arbeta för kunden som 

Hultgren säger. Det föreligger ett annat synssätt på effektiviseringar där intäkter och 

service mot kunden går före kapade kostnader för bättre lönsamhet. Visserligen finns 

effektiviseringar men de förekommer oftare i interna processer och teknik som vid 

implementering resulterar i kostnadsminskningar. Hur avvägningen mellan lönsamhet 

och kundfokus balanseras är det ämne som intervjupersonerna inte var helt överens om 

vilket gör det intressant för framtida studier att undersöka närmare. Det som behöver 

undersökas är framförallt vilka finansiella effekter det får på företaget. Hultgren från 

Länsförsäkringar AB var också den av de intervjuade som mer än de andra 

intervjupersonerna på Länsförsäkringar Östgöta pekar på att lönsamheten i företaget är 

viktigt och säger att företaget ska drivas som vilket annat bolag som helst. Beror det på 

för att han också arbetar med de bolag i Länsförsäkringsgruppen som inte är speciellt 

stora och måste arbeta hårt för att vinna marknadsandelar? Länsförsäkringar Östgöta har 

en betydligt större marknadsdominans än många övriga Länsförsäkringsbolag och har 

på så sätt råd att satsa mer på kundnytta och samhället. 

 

• Hur förhåller sig kostnader och intäkter i kundägda företag gentemot andra 

bolagsformer? 

• Är lönsamheten olika prioriterad beroende på hur stort det kundägda företaget 

är? 

• Finns det geografiska skillnader i lönsamhetsprioriteringen? 

• Hur förhåller sig investeringar i ökade intäkter till investeringar i 

kostnadseffektivisering? 
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6. Internt 
Nu när vi har tittat på hur det kundägda företaget förhåller sig till marknaden och hur 

det är att ha kunderna som ägare ska vi se mer till de interna förhållandena som finns 

inom företaget. Fokus kommer ligga på hur ledningen och personalen påverkas av 

företagsformen. 

6.1 Empiri 
 

”…den ideala medarbetaren, det är en medarbetare som tilltalas utav 

bolagsformen, som tilltalas utav de värden som vi står för…” – Hultgren 

 

Hultgren berättar om hur han helst vill att en anställd på Länsförsäkringar ska 

definieras. Han säger att de som ska göra någon nytta på företaget måste trivas med den 

struktur och värderingar som finns. Helst ska medarbetarna besjälas av engagemanget 

och ha som utgångspunkt att arbeta för kunderna. Han tycker att det är viktigt att de 

förstår var de jobbar och vad som är grunden till deras arbete. Grunden nämner han är 

det kundägda företaget där den enda förmånstagaren ska vara kunden. Nästan alla 

intervjupersoner nämner att det var viktigt för medarbetarna att se en samhörighet med 

företagets värderingar och det fokus som finns på kundvärdet ska finnas och finns idag 

hos alla anställda. Westerlund säger att hon tror att det är eftersom företaget är kundägt 

som medarbetare har en högre servicenivå och vill leverera ett mervärde till kunden.  

 

Det finns också en del utmaningar i att ha ett kundfokus hos de anställda. Kaller nämner 

att det finns tillfällen där beslut måste tas mellan att hantera vardagliga uppgifter, som 

bidrar till företagets lönsamhet, och speciella omständigheter där kundvärdet går före 

lönsamheten. Han menar att det inte ska vara den vanlige medarbetarens uppgift att 

hantera sådana frågor då felprioriteringar kan förekomma.  Westerlund kommer med ett 

typexempel i det området och menar på att de kanske tror att de är på kundens sida och 

därför avråder en kund kreditkort då de vet att detta är en dyr produkt fast det egentligen 

bara är en bekvämlighetsaspekt för kunden att kunna handla på kredit. Vidare talar även 

Rahm om den ideala arbetaren i liknande hållning där medarbetaren definieras som lojal 

och alltid ställer upp för företaget. Viktigt anser han också att det på grund av den 
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marknadsandel företaget har träffar medarbetaren kunder överallt och måste alltid vara 

beredd på att representera Länsförsäkringar även utanför arbetstiden. Då företaget som 

tidigare nämnt bygger mycket av sina relationer på trygghet ska medarbetare också 

kunna spegla detta genom att vara försiktiga och vilja göra rätt. Rättvisa är viktigt och 

vanan att vara med att delta och påverka verksamheten behövs för att förändringar ska 

ske. Carlgren fyller i och säger att stötta varandra på arbetsplatsen hänger ihop med det 

demokratiska och ömsesidiga. 

 

Hultgren säger att även fast kundmötet blir allt mer digitalt så måste medarbetarna vara 

professionella och kompetenta i de möten som faktiskt uppstår. En balans behöver hittas 

där det finns personer som är mer allmänkunniga kring den verksamhet 

Länsförsäkringar bedriver och specialister som kan sitt område bra. Ett system ska 

samtidigt finnas där kunden får den service den behöver men med rätt person för att 

resurser inte ska ödslas. Vidare berättar han att kontor kommer att besökas allt mindre 

och det som blir kontorsmötet är mer avancerad rådgivning. LF bolagen kommer att ha 

en rejäl omsvängning kompetensmässigt hos sina medarbetare som behöver bli mer och 

mer avancerade rådgivare och det kommer behöva en helt annan typ av kompetens om 

tio år än för tio år sedan. Högskoleutbildning kommer vara allt mer eftertraktat eftersom 

anställda kommer behöva vara minst lika kompetenta på bank och försäkring som de 

kunder man möter. Hyllprodukter som bil- och hemförsäkringar köper kunder oftast på 

nätet och då finns det inget personligt möte överhuvudtaget. När skadan uppstår då har 

företaget fördelen utav det personliga mötet geografiskt och det ser Hultgren som en 

styrka även framåt i tiden för det är så de har byggt deras varumärke med den 

personliga empatin i skadesituationen. Att de är där när det brinner med sina 

skadereglerare som ofta kommer tillsammans med brandkåren är en styrka som kunder 

uppskattar. Andra försäkringsbolag som har sina kontor i Stockholm har inte samma 

möjlighet. 

 

Hultgren menar även att det är viktigt att medarbetaren på Länsförsäkringar ska på ett 

ordentligt sätt kunna kommunicera med kunden. Det är vitalt för att kunna ge den 

service företaget vill erbjuda. Westerlund poängterar vikten av en akademisk examen 

hos de anställda dels för att kunden ska kunna känna igen sig hos de personer de träffar 
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men framförallt eftersom försäkringar och bank är förhållandevis svåra produkter som 

en teoretisk grund underlättar för att kunna förstå till fullo. Hon nämner också att det är 

på grund av den växande organisation som finns och med den bredare kundstocken som 

detta blir viktigt.  

 

Något som är unikt för kundägda företag enligt Rahm är vikten av att förankra besluten 

mot medarbetarna. När ett beslut ska fattas säger han att den personal som besluten 

påverkas av måste vara överens. Det kan vara en lång process att behöva förklara varför 

de går åt det här hållet istället för något annat och enligt Rahm är det en viss form av 

konst att informera och svara på frågor för att alla ska vara nöjda. Det här är en oerhört 

stark metod när det går bra då medarbetarna blir lojalare och pratar väl om bolaget. Men 

det kan också ha sina negativa sidor när det går dåligt för företaget. När ledningen och 

personalen inte går i samklang kan det vara destruktivt då personer är vana vid att få 

påverka besluten. Det har hänt att chefer på Länsförsäkringar Östgöta inte har tagit åt 

sig av det arbetssättet och fått gå för förändringar de vill skapa. 

 

”… Sen kan jag komma in och säga samma saker men jag säger det på ett annat 

sätt och jag försöker förankra det här innan jag säger det och då går det bra, så att 

det här med chefskap i ömsesidigt ägt bolag är lite annorlunda än om du tillhör, 

om du är i ett bolag med en stark ägare till exempel…” – Rahm 

 

Även Westerlund påpekar att det är självklart att medarbetarna måste vara med och 

påverka företaget, att det handlar mycket om information till alla och att alla ska kunna 

föra fram sin åsikt. Det ska vara högt i tak i företaget samt att kommunikationen ska 

vara transparent och öppet. På frågan om att det skulle vara svårare att förankra besluten 

på grund av att de är kundägda så anser Rahm att det kan vara en stryka i att man 

behöver jobba med det över en längre tid. Vilket även Westerlund tar upp: 

 

”Det kan vara en styrka att som ett kundägt företag att gå från ett ställe till ett 

annat för att vi måste tala om för folk varför […] det tar lite längre tid men 

slutprodukten behöver inte vara sämre…” – Westerlund 
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Att det kan ta längre tid får vi även bekräftat genom en kommentar vi hörde från en av 

medarbetarna på företaget som tyckte att informationsöverföringssträckan stundvis kan 

kännas lång mellan cheferna och de som arbetar med kunder. Men det pedagogiska 

arbetssättet att informera om beslut är något flera av de intervjuade berättar om. 

Westerlund tar upp ett exempel på hur denna förankringsprocess kan se ut. 

 

”Jag hade en sådan tydlig sak när jag kom som ny, då var det så att vi hade ingen 

differentierad räntesättning på våra hypotekslån och då gick jag ut ganska hårt och 

att sa att ’det blir ändring på det från och med nu’ och då möttes ju jag av det här 

’men Marie, vi är ju ett kundägt bolag, det måste vara rättvisa, vi kan inte göra 

skillnad på kund och kund’ och det blev ju en sådan pedagogisk övning att ändå 

visa på att det faktiskt är olika risk med olika kunder…” – Westerlund 

 

Kultur 
När vi intervjuar personer i just dessa frågor har alla tydlig bild av hur de tycker att 

kulturen är på företaget. Det är också långa svar som återges med mycket exempel och 

det märks att de är stolta över den kultur som finns. Både Westerlund och Carlgren visar 

på skillnader till företag som de tidigare arbetat på där de nämner att medarbetarna är 

engagerade i kundfrågor och att det troligen beror på kundägdheten.  

 

”Det är ju återigen varumärket, värderingarna i bolaget, alltså ett kundägt bolag, 

vi är lokala, vi jobbar med relationer, i att vi är nära så är vi också engagerade, jag 

skulle säga att de tyckte jag var en de skillnaderna jag såg när jag kom…” – 

Westerlund 

 

Olika aspekter kommer fram när vi frågar om kultur bland intervjupersonerna men det 

är några saker som är gemensamma dem emellan. Hultgren som arbetat mycket med 

Länsförsäkringars företagskultur berättar att den definieras av det lokala och kundägda 

konceptet. Han menar att eftersom det inte finns något annat syfte med verksamheten än 

att se till att den ger kundnytta blir det utgångspunkten och det präglar kulturen mycket. 

Det blir företagets enda existensberättigande som kundägt lokalt bolag och de månar 

mycket om sina kunder som utgår ifrån det kundägda och det lokala. Sen finns de andra 
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dimensioner naturligtvis då de är lokala bolag på orten som ofta är stora, där personer 

gör karriär i bolaget. Han tycker att det är trevlig miljö på bolaget och många stannar 

länge. Många gånger börjar personer sin karriär på Länsförsäkringsbolag och sen går de 

i pension från ett Länsförsäkringsbolag och det sätter också sin prägel på kulturen. Men 

han menar att det är på gott och ont eftersom medarbetare bär med sig mycket av de 

värderingar som finns men samtidigt i lägen när det är stora förändringsbehov är det 

inte alltid lätt att förändra saker om medarbetare varit fast med rutiner sen 30 år tillbaka. 

Även Westerlund säger att de är främst fördelar med att personerna blir duktiga på det 

område de arbetar i. Samtidigt bildas det en god stämning när personer känner varandra 

väl. Nackdelen kan bli att personer kan bli bekväma i sin roll och därmed tappar sitt 

driv. 

 

Rahm säger att medarbetare på Länsförsäkringar Östgöta är kompententa på det de 

sysslar med. Det vill säga att de har en hög grad utav specialisering i företaget och 

omsättning utav personalen är inte särskilt hög. Han säger att det skiljer sig lite 

beroende på var i organisationen vi tittar. I den relativt nystartade bankavdelningen är 

det fortfarande mycket rörlighet men det är främst för att Länsförsäkringar Östgöta har 

under de senaste åren växt kraftigt och då även i antal medarbetare. En sådan sak säger 

Carlgren påverkar också kulturen vilket gör att den ser lite olika ut beroende på vilken 

del i organisationen vi kollar. Samtidigt finns det en grundkultur som genomsyrar hela 

bolaget. 

 

Kulturen definieras mycket av hur medarbetarna agerar gentemot kunden men också 

gentemot varandra. Rahm berättar i bolaget finns en stor lojalitet ifrån medarbetarnas 

sida och också en gemenskapskultur där divor inte passar in. På pappret kan det se ut 

som en hierarkisk organisation menar han med flera avdelningschefer, men tankesättet 

är platt. Han tycker själv att företagsledningen ska ha ett stort förtroende i bolaget så 

gäller det att vara på samma nivå som de anställda medarbetarna och inte vara några 

speciella gudar. Alla gör en viktig insats där ingen är värd mer än någon annan där alla 

känner att man är med och bidrar. Företagets goda rykte lockar bra personer enligt 

Kaller och han brinner för att värna om det varumärke som finns samtidigt som han vill 

sätta personalen i centrum. Företagets vision diskuterades också bland de intervjuade 
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och samtliga kunde den dåvarande visionen utantill. Visionen lyder: ”Länsförsäkringar 

Östgöta ska vara östgötarnas naturliga val när det gäller såväl bank som försäkring”. 

Carlgren tyckte att den är långtgående och ställer höga krav på de anställda. Samtidigt 

menar hon att företaget ändå skulle kunna jobba mer med den och göra den mer 

attraktiv för kunder. 

 

Flera av de intervjuade nämner att värderingar inom företaget har dokumenterats i en 

serie workshops som genomfördes 2007 där bjöd företaget in anställda som tillsammans 

fick arbeta fram vad de ansåg varumärket Länsförsäkringar Östgöta samt de själva stod 

för. Kritisk till det som arbetades fram är Westerlund som tycker att ledordorden kan 

vara svårt att göra praktiska. Men 2013 återkom formatet i form av Östgötadagen där 

alla anställda igen bjöds in. En ny vision och affärsidé arbetades fram som 

presenterades sensommaren 2014 som var flera medarbetare tycker är lättare att ta till 

sig. 

 

”…du kan inte bara säga till folk ’vi är det här’ utan vi måste få folk att själva 

komma på att ’det här är vi…’” – Rahm 
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6.2 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om kring hur företag ska ledas men vi saknar forskning som 

är direkt anpassat till kundägda företag. För att kunna se hur ledning och personal 

påverkas av bolagsformen har vi här undersökt ämnen som istället tar upp hur det är 

att leda och verka i företag som har aktieägare eller andra former av starkt 

ägandeskap. Det gör vi för att kunna se om kapitalstyrda företags utmaningar kan vara 

en ömsesidigt företags möjlighet och på så vis jämföra dem med varandra.  

 

6.2.1 Agentteorin 
 
Agentteorin har sitt ursprung i när forskare studerade delat riskansvar hos individer eller 

grupper på sena 60-talet (Kathleen M. Eisenhardt, 1989a). Från början tittade forskare 

på det allmänna problem som uppkom när personer i företag inte hade samma 

riskbenägenhet för att senare fördjupa de problemen till personer som stod utanför 

risktagandet men ändå påverkade resultatet. Agentteorin belyser alltså förhållandet 

mellan uppdragsgivaren och agenten där den ena parten tar risken och delegerar arbetet 

åt den andra. Teorin försöker att beskriva förhållandet som ett kontrakt mellan parterna 

(Fama & Jensen, 1983).  

 

Det är två problem som är i fokus inom Agentteorin (Kathleen M. Eisenhardt, 1989a) 

där den första är när en konflikt uppstår mellan de mål som uppdragsgivaren och 

agenten har. Här i ligger också den kostnad uppdragsgivarens har för att få insyn till vad 

agenten faktiskt gör. Det andra problemet är de olika syn på risk som de två kan ha. 

Teorin strävar mot att kontraktet mellan parterna ska vara så effektivt som möjligt. 

Mycket av forskningen har fokuserat på frågan om beteendeorienterande 3  eller 

resultatorienterade4 kontrakt är de effektivaste (Kathleen M. Eisenhardt, 1989a).  

3 Belöningar som påverkar det långsiktiga beteendet så som lön eller befordran. 
4 Den här kategorin består belöningar som kan kopplas direkt till ett resultat som till exempel provision eller aktier. 
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Agentteorin Översikt

 
Figur 4: Sammanställning Agentteorin 

 

 

Efter att ha kommit ur informationsekonomins område har agentteorin utvecklats i två 

klasser, den positivistiska och Principal-Agent (Fama & Jensen, 1983). Det båda har 

gemensamt är det kontraktet som föreligger mellan uppdragsgivaren och agenten samt 

de övergripande antaganden översikten visar. Däremot skiljer de sig på ett flertal 

punkter gällandes beroendevariabler, matematisk logik samt stil (Kathleen M. 

Eisenhardt, 1989a). 

Positivistisk Agentteori 
Forskare i den positivistiska agentteorin försöker identifiera situationer där 

uppdragsgivaren och agenten kommer ha motstridiga mål och då de 

styrningsmekanismer som hindrar agenten att uppfylla självcentrerade beteenden 

(Kathleen M. Eisenhardt, 1989a). Här ses resultatorienterade kontrakt som effektiva i att 

•uppdragsgivaren-agent relationen ska visa på en effektiv organisation med 
information och riskhavande kostnader

Grundidé

•Kontraktet mellan uppdragsgivaren och agenten
Analysenhet

•Egenintresserade
•Rationella
•Riskaverta
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•Information som en köpbar vara
Informationsantaganden 

•Förmedlingen (moraliska faror och ogynnsamma val (Englska Moral hazard och 
Adverse Selection))
•Delat riskansvar

Kontraktsproblem

•Ett förhållande där uppdragsgivaren och agenten har olika mål och 
riskpreferenser

Problemområde
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få agenten att arbeta mot uppdragsgivarens mål då parternas preferenser 

överensstämmer genom att belöningar för båda gynnas av samma handlingar. Men även 

informationssystem tyglar agenten eftersom uppdragsgivaren får insyn till vad agenten 

faktiskt gör och det blir svårare att vilseleda den andra parten.  

Principal-Agent  
Fokus för Principal- Agent klassen är att hitta det optimala kontraktet där beteende 

jämförs med resultat (Kathleen M. Eisenhardt, 1989a). Det utgås ifrån att agenten är 

mer benägen till att ta risk jämfört med uppdragsgivaren, att resultatet är lätt att mäta 

och slutligen att det finns en målkonflikt mellan de två parterna. Två scenarion växer då 

fram enligt Eisenhardt (1989a) där i det ena fallet är uppdragsgivaren fullt informerad 

till vad agenten gör och då kommer ett kontrakt fokuserat på beteende vara som mest 

effektivt. Det eftersom ett resultatorienterat kontrakt tillför endast risk till agenten som 

ses som mer riskbenägen. I det andra scenariot har uppdragsgivaren inte full insyn till 

agentens beteende och givet egenintresset kommer agenten antingen uppföra sig som är 

överenskommet eller inte. Då kan uppdragsgivaren kontrollera agenten antingen genom 

informationssystem eller resultatbaserade kontrakt. Samtidigt när kontrakt tecknas finns 

en ovisshet i framtida resultat och är osäkerhetsnivån hög faller det en större risk på 

agenten (Kathleen M. Eisenhardt, 1989a). I det fallet blir beteendebaserade kontrakt 

lämpligare och på samma sätt när framtida resultat är har större förutsägbarhet i utfallet 

kommer resultatbaserade kontrakt vara effektivare. Grunden i Principal- Agent teorin 

kan sammanfattas i balansen mellan kostnaden för att observera agenten samt kostnaden 

att beräkna resultaten och föra över risk till agenten. 

 

Samtidigt finns det forskare som har visat på att målkonflikten inte gäller under vissa 

organisatoriska omständigheter. Ouchi (1979) nämner en kategori av organisationer 

som han kallar klaner vilka definieras genom en långtgående socialiseringsprocess för 

nyanställda. Dessa organisationer kännetecknas av att arbetsuppgifternas utfall är 

tvetydliga, det är svårt att koppla resultat till specifika personer och grupparbete ofta är 

förekommande. Medarbetarnas beteende präglas av starkt befästa gemensamma 

värderingar där yttre motivation inte har samma effekt. Genom de värderingar som finns 

behöver inte uppdragsgivarens och agenten ha olika mål vilket gör att det inte finns 
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någon kostnad för insyn till agentens beteende eller för resultatbaserade kontrakt 

(Kathleen M. Eisenhardt, 1989a).  

6.2.2 Managerial Discretion 
 
Mayers & Smith (1988) säger att det finns tre viktiga funktioner inom företag som 

kombineras olika i olika företagsstrukturer. Dessa är: chefsfunktioner, ägare-

/risktagandefunktioner och kundfunktioner. I ömsesidiga företag görs ingen skillnad 

mellan kund och ägare vilket ger dessa en fördel när det kommer till att kontrollera 

incitamentproblem mellan kund och ägare. Kostnaden för detta är dock större 

incitamentsproblem mellan ägarna och de anställda inom företaget.  

 

 

 

Mayers & Smith (1981) utvecklade ”the Managerial Discretion Hypothesis” för att 

förklara hur det kunde existera alternativa företagsstrukturer inom försäkringsbranschen 

på den amerikanska marknaden. Hypotesen grundar sig i Principal-Agent problemet där 

de såg att beroende på försäkringsprodukt kunde det variera i hur mycket gameplaying5 

förekom inom företagen. Det exemplet de nämner är vissa produkter så som 

försäkringar mot felbehandlingar inom sjukvården hade en låg frekvensen av 

försäkringsärenden samtidigt som beloppen som utbetaldes vad stora. Med andra ord 

hade de stor utbetalningsvarians och därmed fanns en stor risk när budgetar och 

prognoser läggs. Tvärt om var det i bilförsäkringar där skadestatistiken oftare får ett 

5 Gameplaying är ett självcentrerade beteenden där resultat ändras för att ha ett bättre utfall mot budgetar och 
prognoser. Personer som har låg tendens till gameplaying har en större transparens i deras eget agerande samt 
viljan att ta ansvar för misstag som begåtts. 

Antällda
Ägare 

och 
Kund

Ägare

Anställda

Kunder

Figur 5: Aktiebolag Figur 6: Ömsesidiga bolag 
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jämnare utfall och där har ansvariga chefer inte samma möjligheter att undanhålla 

information.  

 

I vidare studier bekräftar Mayers & Smith (1992) att hur stor chans till självcentrerade 

beteenden bland chefer inom försäkringsbranschen har varierar mellan olika 

företagsstrukturer. Ömsesidiga bolag hade i större utsträckning högfrekventa produkter 

vilket resulterade i en jämnare utbetalningsvarians och en mindre mängd självcentrerade 

beteenden. Även dessa studier är gjorde på amerikanska bolag och där utfallet också 

visade att aktiebolag generellt betalade ut högre löner till sina chefer än vad ömsesidiga 

gjorde. Samtidigt uppmärksammades att personer med lägre nivå av självcentrerade 

beteenden hade en sämre förmåga att distribuera kassaflöden i rätt riktning men det 

ledde dock till en lägre omsättningskänslighet beroende på de anställdas prestation. 

 

Vid undersökningar av styrelsestrukturer finner Mayers, Shivdasani & Smith (1997) och 

även He & Sommer (2010) att ömsesidiga bolag tillsätter fler utomstående 

styrelsemedlemmar än vad aktiebolag gör vilket stärker argumentet att ömsesidiga 

bolag förlitar sig mer på styrelsens övervakning på grund av styrnings kontroll 

mekanismernas frånvaro. Men samtidigt kan det uppstå hinder för effektiviteten i 

övervakningen av de anställda hos ömsesidiga bolag då styrelsemedlemmar ofta blir 

rekommenderade av interna chefer. Det resulterade i att det blev svårare att kunna 

påverka cheferna och en större kostnad behövs för att få insyn från styrelsen. 

 

He & Sommer (2010) såg även att företag med alternativa ägarstrukturer använde sig av 

andra slags styrningsverktyg för att hålla kostnaden nere för att övervaka 

ledningsgruppen. De kommer fram till att företag beroende på struktur kommer ha 

fördelar inom olika produktområden beroende på hur stor tendens chefer hade till 

självcentrerade beteenden och därmed specialisera sig mot några. Lamm-Tennant & 

Starks (1993) visar också på att aktiebolag tar i genomsnitt större risker i både sin 

verksamhet samt investeringar än vad ömsesidiga bolag gör. 
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6.2.3 Organisationskultur 
 
De senaste åren har företagskultur haft ett ökat fokus bland forskare världen över 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det var på 1970-talet som ämnet utvecklades till en 

egen kategori bland företagsekonomin och fick då en ökad betydelse när det kunde 

kopplas till anställdas effektivitet. Många tyckte ändå att företagskultur bara var ett trick 

som gynnade managementkonsulter i deras roll att framstå som företagsvärldens 

trollkarlar. Men när allt fler studier påvisade faktiska fördelar har ämnet blivit något 

utav ett avgörande för framgångsrika företag. Anledningen till detta är att det är svårt att 

forskare har svårt att definiera exakt vad företagskultur är. Bakka (2006) sammanfattar 

det som de beteendenormer och värderingar som finns inom organisationen. Här 

avspeglas alltså speciella personers agerande, inflytelserika händelser och 

organisationens historia. Då medarbetarna inom organisationen har liknande 

beteendenormer och värderingar kan det sägas att företagskulturen är stark. Detta är en 

fördel när gruppen ska arbeta mot gemensamma mål då kommunikation blir tydligare 

och lättare försåtlig. Samtidig kan en stark kultur också vara en nackdel genom att den 

kan bli svårare att förändra när företaget behöver utvecklas mot nya riktningar.  

6.2.4 Vision 
 
Klemm (1991) skriver att ett företags mission6 kan ha två olika syften där ett av dem är 

att motivera de anställda och ett är för externa publika relationer. De hittar sedan 

ytterligare en aspekt som handlar om att det kan vara ett hävdande av det ledarskapet 

som finns i företaget. Många chefer ser missionen som ett tecken på starkt ledarskap 

och här försöker författarna hitta vilka fördelar som kan finnas med att ha en bra 

mission. De kommer fram till att effekten har mer kraft internt inom företagets anställda 

än externt mot andra intressenter. Det ger anställda en symbol att verka mot samt 

motiverar dem genom att visa på vilket beteende som förväntas. Missioner byts oftare 

när nya personer tillträder än strategiska ändringar görs och detta kan vara extra 

hjälpsamt när en ny VD anställs.  

6 Klemm (1991)  jämställer mission, vision, mål och värden. 
 

66 
 

                                                      



6.3 Analys 

  6.3.1 Styrning 
 
Agentteorin beskriver hur företaget övervakas att följa ägarnas intresse vilket inte helt 

går att anpassa på kundägda företag. Förvisso har kunderna fullmäktige som utser en 

styrelse som i sin tur ska agera som uppdragsgivare till företagsledningen men denna 

passiva inflytelse kunderna har gör att grunderna i teorin angående intressekonflikten. 

Det finns fortfarande ett kontrakt mellan uppdragsgivare och agenter men det ser 

annorlunda ut.  Ett beteendeorienterat kontrakt är vad de själva efterfrågar då Hultgren 

nämner att personer som bara lockas av monetära ersättningar då de inte passar in i 

organisationen samtidigt som aktier inte finns.  

 

En av de effektivaste taktikerna som används för att se till att företagsledningen agerar i 

ägarnas intresse är just att ge dem aktier istället för endast monetär ersättning. Det gör 

att ägarnas och företagsledningens intressen sammanfaller mer och ett incitament 

skapas. I kundägda bolag finns inte den möjligheten utan uppdragsgivaren behöver hitta 

andra metoder till att motivera agenterna. Det är intressant att vidare undersöka hur det 

påverkar bolaget samtidigt som om det är just för att företaget är kundägt som detta 

fenomen framkommer. Ouchis (1979) klaner är ett exempel på företag med annorlunda 

tankar kring problematiken mellan uppdragsgivaren och agenten. Här finns en möjlighet 

till att undersöka ifall kundägda företag har så pass unika egenskaper att det går att 

skapa en generell kategori. 

  

• Hur ser det optimala kontraktet ut för uppdragsgivare och agent i kundägda 

företag? 

• Är företagsledningar i kundägda företag annorlunda gällande riskbenägenhet? 

• Är det några slags informationssystem som är effektivare i kundägda företag?  

• Ska kundägda företag ha en egen gren inom agentteorin? 

6.3.2 Medarbetare 
 
”The Managerial Discretion Hypothesis” är en av de få utvecklade hypoteserna som 

finns om kundägda företag i den akademiska världen. Då den är fokuserad på 
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jämförandet av personliga aspekter hos personer i kundägda företag och aktiebolag kan 

vi med ganska enkla slutsatser se att det kan finnas andra värderingar hos personer som 

söker sig till en sorts bolagsform. 

 

Satsningen på medarbetare var något flera av de intervjuade tog upp och hur viktiga 

personliga värderingar är för att arbeta på Länsförsäkringar Östgöta. Liknande 

egenskaper kom upp när vi frågade efter hur den ideala medarbetaren på företaget. 

Lojalitet och engagemang nämnde flera av de intervjuade och det är också det tidigare 

studier nämner. Den låga interna rörlighet gav de anställda hög kompetens i de 

områdena de arbetade i vilket också resulterade i hög service mot kunden. Det kan ge 

ett större förtroende från kunderna när den anställde kan sina uppgifter bra och 

förtroende har vi sen tidigare hört är viktigt på företaget. Det kan ha att göra med 

branschen de verkar i men service mot kunderna är också något som kundägda företag 

prioriterar enligt de intervjuade. I framtida studier finns det möjlighet att se ifall 

kundengagemang bland de anställda möjligen är högre för kundägda företag. Att 

investera i sina medarbetare är inte något ovanligt i dagens näringsliv men frågan vi vill 

undersöka ifall den kundägda bolagsformen på något sätt tjänar mer på det till exempel i 

form av service mot kunden.  

 

På Länsförsäkringar är visionen indelad i två olika fokus som poängteras av Carlgren. 

Den första delen ”Länsförsäkringar Östgötas vision är att vi ska vara det naturliga valet 

för Östgötarna när det gäller bank, sak och liv” är internt riktad och det skapar en 

målbild för företagets anställda att arbeta mot. Den andra delen ”vi ska också bidra till 

att de har en ekonomisk trygghet” kan både vara tilltalande för kunder så som anställda. 

Kunderna kan söka en ekonomisk trygghet men samtidigt som de anställda vet hur de 

ska arbeta mot kunden. Vi ser att här har företaget alltså valt att arbeta fram ledord som 

om vi ser till Klemms (1991) teorier skapar en identitet för organisationen och hjälper 

de anställda mer än vad det ska tilltala kunder. Carlgren nämner att det finns anledning 

till en ändring7 för att även få med det kundorienterade mer och det tror vi kan vara en 

stark fördel för att skapa en starkare förbindelse mellan anställd och kund. 

Länsförsäkringar är som sagt ömsesidigt och vi ser en möjlighet för företaget att knyta 

7 Visionen förändrads i september 2014 till ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter”. 
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denna ömsesidighet med ledord som både kund och anställd kan stå för. Det poängteras 

av flera de intervjuade om den långsiktighet som visionen har och det är viktigt att den 

finns kvar. Som vi tidigare har nämnt behövs ett långsiktigt tänkande i ett kundägt bolag 

och det tror vi bör återspeglas i visionen. I intervjuerna nämns varumärket som en av de 

bästa mått på långsiktigheten och här kan visionen också komma att spela in. Att de 

anställda ska ha samhörighet till företagets värderingar är inget som är speciellt för just 

kundägda bolag.  

 

• Är stark företagskultur viktigare för kundägda företag? 

• Finns det generella värderingar hos kundägda företag? 

• Får investeringar i medarbetare ett mervärde för att bolagsformen är kundägd? 

• Behöver kundägda företag förankra sina strategier och beslut hos medarbetarna 

för att vara skapa bättre resultat? Blir på så sätt visionen och andra 

organisatoriska verktyg viktigare?  
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7. Slutsatser  
 
Som avslutning till vår studie kommer vi sammanfatta de ämnen vi har behandlat och 

resultaten kommer diskuteras. Vi vill knyta ihop våra inledande tankar med de som 

skapats under studiens gång och vad vi kommit fram till i resultatet. 

 
Studien har tagit fram flera större forskningsområden vi har funnit intressanta genom en 

fallstudie i ett kundägt bolag. Ägarstrukturen gör att företaget har en del unika aspekter 

dels i hur företagsledningen själva ser på sitt arbete och dels gentemot ledande teorier 

inom företagsekonomin. Det som främst har stuckit ut är synen på syftet med deras 

företagande där det kundägda företaget finns där för kunderna och riktar all sin fokus 

till dem. Men många stora områden som organisationslära, finansiell ekonomi, 

ekonomisk styrning och marknadsföring har vi uppmärksammats för att visa deras 

ofullkomlighet gällande kundägda bolag. Företaget har visat tendenser till ett eget 

arbetssätt som mycket kan förklaras av den bolagsform som finns. Det resultat vi har 

fått fram kommer kunna användas som grund för fortsatta studier där vi har lyft fram 

flera forskningsfrågor som skulle kunna driva utvecklingen kring teorierna om 

kundägda bolag. En sammanfattning av våra forskningsfrågor finns på efterföljande 

sida. 
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Externt Marknad Hur skulle en marknad med bara kundägda bolag se ut och bete sig 
nationalekonomiskt?

Vilka problemområden är specifika för kundägda bolag och hur kan 
dessa hanteras? 

Behöver kundägda bolag andra regler än kapitalstyrda bolag? Hur ska 
de utformas i så fall?

Lokalt På vilket sätt påverkar regionen ifall ett lokalt kundägt bolag blir 
framgångsrikt?

Bör ett kundägt bolag agera främst för att skapa högre lönsamhet eller 
finns andra intressen som väger tyngre?

Har regioner med högre andel kundägda bolag haft en starkare BNP-
utveckling jämfört med andra regioner?

Hur ska framtidens lokala kundägda bolag utformas och styras för att 
möta den ökande internetanvändningen?

Kund Intressenter Kan en intressentteori anpassas till kundägda företag? 

Kan kundägda företag ha fler intressenter med i sina 
lönsamhetskalkyler?

Investeringar Kommer då kundägda företag inte räkna på risk på samma sätt som 
marknaden då de är uteslutna från kapitalmarknaden? 

Hur har investeringar gjorda för en tid sedan utvecklats och vilka 
resultat har de genererat?

Lönsamhet Hur förhåller sig kostnader och intäkter i kundägda företag gentemot 
andra bolagsformer?

Är lönsamheten olika prioriterad beroende på hur stort det kundägda 
företaget är?

Finns det geografiska skillnader i lönsamhetsprioriteringen?

Hur förhåller sig investeringar i ökade intäkter till investeringar i 
kostnadseffektivisering?

Internt Styrning Hur ser det optimala kontraktet ut för uppdragsgivare och agent i 
kundägda företag?

Är företagsledningar i kundägda företag annorlunda gällande 
riskbenägenhet?

Är det några slags informationssystem som är effektivare i kundägda 
företag? 

Ska kundägda företag ha en egen gren inom agentteorin?

Medarbetare Är stark företagskultur viktigare för kundägda företag?

Finns det generella värderingar hos kundägda företag?

Får investeringar i medarbetare ett mervärde för att bolagsformen är 
kundägd?
Behöver kundägda företag förankra sina strategier och beslut hos 
medarbetarna för att vara skapa bättre resultat? Blir på så sätt 
visionen och andra organisatoriska verktyg viktigare? 
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7.1 Diskussion 
 
I studien har det framkommit att Länsförsäkringar Östgöta är ett företag med 

långtgående traditioner som skapades för att behovet från kunden fanns och 

företagsformen föll också därefter. Företaget har inte skapat innovativa sensationer utan 

istället varit en trygghet för sina kunder vilket kan tänkas vara en liknande egenskap för 

flera andra kundägda företag. Bristen på tekniska innovationer inom företagsformen kan 

vara orsak till att medier och forskare inte har fokuserat till att studera fenomenet. Vi 

har ändå sett att en del studier gjorts men antalet är betydligt mindre i förhållande till 

hur stor del av näringslivet de har.  

 

Resultatet tyder på att Länsförsäkringar Östgöta lägger stor tyngd i värderingar hos både 

företagsledningen och de övriga anställda vilket ser ut att komma från att 

Länsförsäkringar Östgöta är just kundägt. Arbetssättet genomsyras av företagets syfte 

att sätta kundens bästa i fokus. Företagsledningen har höga krav på att de anställda ska 

veta var de arbetar. Långsiktighet är också viktig och företaget arbetar efter att skapa ett 

värde över långa perioder där mervärde för regionen och kunder kan vara viktigare än 

vinsten. Det studien har lyft fram är en annorlunda syn på kostnadseffektivisering och 

en fråga är om det är en generell egenskap för kundägda företag. En annan viktig 

undersökningspunkt är eftersom förändringsprocesserna behöver implementeras bland 

anställda tar de ofta längre tid och det finns både för och nackdelar som behöver 

undersökas kring det förloppet. 

 

Vi har i både teori och i empiri sett tecken på att de kundägda bolagen visar sig ha en 

positiv effekt på den lokala marknaden samtidigt som federationsstrukturen både skapar 

och löser flera problem som det lokala bolaget möter. Det skulle kunna innebära att 

regioner som har kundägda lokala företag skulle gynnas samhällsekonomiskt genom att 

de upprätthåller en ”levande landsbygd” och skapar arbetstillfällen, inte bara på sina 

egna kontor utan i samhället som stort. Kundägda bolag kan med andra ord vara en 

katalysator för arbetstillfällen och andra samhällsekonomiska vinster. Den 

argumentationen ger skäl till att fortsätta utveckla teorierna kring det kundägda lokala 
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bolaget då dessa två faktorer, lokalt och kundägt, verkar samverka och förstärker den 

positiva effekten de kundägda bolagen har på marknaden.  

Vi ser stor potential för framtida studier att undersöka hur de kundägda företagen 

påverkar både andra företag och samhället. Det vi också funnit intressant som har 

kommit fram genom studierna i fallföretaget är att regionen där företaget verkar har haft 

inverkan på framgångarna. Samtidigt påverkar företaget även marknaden och att ge 

tillbaka till samhället ser ut att vara en av de grunderna som finns på Länsförsäkringar 

Östgöta som kundägt bolag. Att det beror på den tillgång till resurser företaget har eller 

de värderingar som finns, eller en kombination av de två behöver studeras närmre. I 

skrivande stund har det förts en debatt bland svenska politiker kring vinster i välfärd 

och vi har visat att kundägda bolag skulle kunna bidra med synergi tillsammans med 

kapitalstyrda bolag. Det eftersom kundägda bolag verkar minska det opportunistiska 

beteendet från kapitalstyrda bolag och fler kundägda bolag skulle kunna verka för att 

utveckla en sund välfärdsmarknad. Vi har i studien visat flera som säger att kundägda 

företag ligger rätt i tiden och på så sätt hoppas vi också kunna ge ämnet en ökad 

popularitet inom den akademiska världen. För att visa på tyngden av den missade 

forskningen kring kundägda bolag så vill vi avsluta med ett citat av Hultgren: 

 

”… Det som lite är mitt bekymmer är snarare den specifika situation som vi har 

med det kundägda och lokala. Och det jag var inne på här att regelverken styr 

mot centralisering, storskalighet. Fast politiker säger tvärt om så styr regelverken 

mot storskalighet, vi har en organisationsstruktur som inte finns med i ekonomisk 

litteratur, vi finns inte med i lagstiftarens perspektiv, man ska vara en koncern, så 

är alla, allting annat ser liksom konstigt ut. Så därför finns inte vår struktur alltid 

med på agendan, hos politiker eller hos myndigheter…”- Hultgren 
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