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Förord

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska 
frågorna för de kommunala företagen, det fram
går tydligt i samtal med våra medlemmar. Vi har 
därför påbörjat ett större arbete med att stötta 
våra medlemmar i dessa frågor, och denna 
rapport ska ses som en första pusselbit i vårt 
kommande medlemserbjudande.

Det finns runt 2 000 regionalt och kommunalt 
ägda företag, och antalet ökar konstant. För 
att kunna nyttja de kommunalt och regionalt 
ägda företagens största styrka – affärs mässig 
samhälls nytta – är det avgörande med en 
genom tänkt och välfungerande ägarstyrning. 
Med det på plats skapas förutsättningar för en 
god dialog mellan ägare och företag. Det bidrar 
även till en gemensam bild kring vad syftet är 
med företaget och hur man kan uppnå det. Det 

gör det enklare för företaget att styra mot den 
samhällsnytta som efterfrågas av ägaren och det 
blir enklare för ägaren att anpassa styrningen 
utifrån vad som är affärsmässigt.

När vi har tittat närmare på denna fråga finns 
det ofta stöd och råd att få i den så kallade hård
varan – det vill säga lagar, regler och rådande 
principer. Men det saknas verktyg i arbetet 
med mjukvaran, så som dialoger, relationer och 
förtroenden. Vi hoppas att med denna rapport 
påbörja samtalet kring mjukvaran, och erbjuda 
våra medlemmar inspiration för att öka engage
manget i den viktiga ägarstyrningen.

Eftersom många av de kommunala företagen 
ligger i framkant i exempelvis innovations och 
hållbarhetsfrågorna måste ägarstyrningen skapa 
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förutsättningar för framtidskapacitet. Att till
sammans med ägaren också blicka framåt och 
staka ut en gemensam färdriktning är ett klokt 
sätt att utveckla ägarstyrningen. Det är också 
ansatsen för den rapport du nu ska läsa.

Rapporten riktar sig främst till de kommunala 
bolagen, men är till stora delar allmängiltig för 
alla de företag och organisationer som har någon 
typ av ägarstyrning. Det gäller framför allt den 
inledande delen där vi blickar ut för att se vad 
som sker i omvärlden med relevans för företag 
som levererar affärsmässig samhällsnytta.

Använd denna rapport som ett första steg för 
att utveckla ägarstyrningen. Låt den fungera 
som en underlag för att se var era främsta behov 
finns någonstans. Ingen kedja är starkare än sin 

svagaste länk så använd exempelvis figuren på 
sida 43 för att göra er inventering.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla 
engagerade medlemmar, styrelseordföranden 
och kommunstyrelsens ordförande som med
verkat i de undersökningar och samtal som 
genomförts under arbetet med rapporten och 
som därmed bidragit till resultatet.
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Inledning
Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med att syn
liggöra de kommunala företagens styrka, potential och den kontext som de 
verkar i, kopplat till framtidens utmaningar. Inom ramen för detta arbete har 
det framkommit hur viktigt just ägarstyrning är för de kommunala företagens 
bidrag till samhällsnyttan. 
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Ägarstyrningen av kommunala företag är avgörande 
för samhällsbygget
Ägarstyrning rankas av de kommunala företagens vd:ar som det strategiskt absolut 
viktigaste att få på plats för att kunna driva företaget framgångsrikt de kommande 
åren.1 För att kommunala företag ska få utväxling på sin framtidspotential går ägar
styrningens vikt inte att understryka nog. Den här rapporten handlar om hur ägar
styrningen kan bidra med just detta – bygga företagens framtidskapacitet.

Samhällsbygget handlar i mycket hög grad om omställningen till ekologiskt 
 håll bara samhällen. Arbetet med hållbar utveckling kommer att karaktärisera det 
 samhälle som byggs de kommande 10 åren.2

I denna rapport fokuserar vi mer specifikt på ägarstyrningen av kommunala bolag. 
Dock är både omvärldsanalysen och många av insikterna högst relevanta även för 
kommunala företag. Vi avgränsar ägarrollen till att innefatta exempelvis kommun
fullmäktige och kommunstyrelse. Det finns även fall där ägarrollen utövas av styrel
sen i ett kommunalt holdningbolag. Bolaget (vd) och bolagsstyrelsen är att betrakta 
som mottagare av ägarstyrning.

Kommunala företag innefattar samtliga av Sobonas medlemmar. Med det 
menar vi kommun och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kom
munalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksam
het. Sobonas medlemmar är till största delen kommun eller regionägda 
aktiebolag. Det finns även ett betydande antal privatägda aktiebolag. Den 
näst vanligaste associationsformen utöver aktiebolag är kommunalförbund. 

Kommunala bolag är aktiebolag ägda av kommun eller region.

Rapportens upplägg och innehåll
Efter genomgång av syfte, frågeställningar, målgrupper och metod inleds denna 
rapport med en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen lyfter de trender som påverkar, 
och kommer att påverka, de kommunala företagen samt vad detta betyder för ägar
styrningen. En mer omfattande omvärldsanalys går att finna i appendix till denna 
rapport.

Därefter görs en genomgång av grunderna för ägarstyrning av kommunala bolag 
och vilka ramar ägare och bolag har att förhålla sig till.

Not. 1 Se rapporten Samhällsbygge 2030 – berättelsen om de kommunala företagen.
Not. 2 Ibid.



8

De samtal, enkäter och workshops som genomförts under arbetet med denna 
 rapport summeras i tio insikter. Avslutningsvis beskriver vi hur man kan bygga 
framtidskapacitet i ägarstyrningen.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med den här rapporten är att belysa hur ägarstyrningen av 
kommunala bolag3 fungerar och hur den kan bli bättre och mer framsynt. Huvud
frågeställningarna är:

1. Vilka omvärldsförändringar påverkar de kommunala företagen 
och vilka förändringar påverkar ägandet av aktiebolag? Här har vi 
ett brett fokus och resultatet är relevant för alla kommunala företag, 
oavsett om de är aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelser.

2. Vilka är de stora utmaningarna för att ägarstyrningen ska ge de 
kommunala bolagen framtidskapacitet – och vilka är framgångs-
faktorerna? Med framtidskapacitet menas att bolagen får utväxling 
på sin framtidspotential. Här fokuserar vi på kommunalt ägda aktie
bolag, det vill säga aktiebolag som ägs av kommuner eller regioner.

Målgrupp
Den primära mottagaren för rapporten är de kommunalt ägda aktiebolagen samt 
dess ägare, men resultaten och lärdomarna är så pass allmängiltiga att även andra 
kommunala företag och alla som behöver ägna sig åt ägarstyrning har något att ta 
med sig från läsningen.

Omvärldsanalysen handlar om framtiden för alla kommunala företag. Resterande del 
av rapporten med fokus på ägarstyrning riktar sig primärt till de kommunala bolagen. 

Metod och arbetsgång
En omvärldsanalys inledde arbetet med rapporten, följt av djupintervjuer med 
företrädare för kommunala bolag. Därefter genomfördes enkätundersökningar till 
kommunala bolag och till kommunstyrelsernas ordförande, med frågor om hur ägar
styrningen går till och hur den optimalt skulle gå till för att bygga framtidskapacitet.

Slutligen hölls en workshop med företrädare för de kommunala bolagen, där in
sikter från analysarbetet diskuterades, fördjupades och utvecklades, innan rapporten 
färdigställdes.

Not. 3 Endast hel- eller delägda kommunalt ägda aktiebolag inkluderas i den här studien.
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Omvärldsanalys: Trender som 
 påverkar kommunala företag 
För att sätta frågan om ägarstyrning av kommunala bolag i en kontext har en 
 omvärldsanalys genomförts, med följande två frågeställningar:

 – Vilka omvärldsförändringar påverkar de kommunala företagen mot 2035?

 – Vilka förändringar påverkar ägandet av aktiebolag mot 2035? 
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Figur 1. Karta över trender som påverkar kommunala företag och aktiebolag mot 2035. 
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Den samlade bilden av analysen visas översiktligt i trendkartan på föregående sida. 
Trenderna är strukturerade efter olika nivåer. 

Med drivkrafter menar vi strukturella globala förändringar. Drivkrafterna ligger 
bakom de globala megatrender vi ser, som är övergripande och påverkar oss både 
på lång och kort sikt. Tillsammans driver de trenderna längre ned i systemet. För 
ingående beskrivningar av de trenderna, se appendix.

Slutsatser trendernas påverkan
Vad innebär då dessa trender för de kommunala företagen, rent generellt, och ägar
styrningen av de kommunala bolagen, mer specifikt?

Tre grundläggande förändringar påverkar de kommunala företagen 
och ägarstyrningen av bolagen

• Ett tydligt tema bland de trender som framkommer i ovanstående om
världsanalys är den gröna omställningen. Exempelvis ser vi att kapital 
söker sig från fossilberoende till fossiloberoende, vi ser en accelererande 
energiomställning och ett ökat regleringstryck för att minska utsläppen.

• Samtidigt sker en digital, transformativ omställning som rymmer både 
fantastiska tekniska lösningar och allvarliga (cyber)hot.

• Kopplat till ägarstyrning är värderingsomställningen högst relevant efter
som den förändrar synen på ägande, till något mer än bara att leverera på 
sista raden. Med värderingsomställning menar vi den förändring som sker 
vad gäller ägares syn på sina företag, där huvudrörelsen går från bilden 
att före taget enbart ska vara profitskapande till att även andra värden och 
värderingar är viktiga. Självpåtagen reglering i form av märkningar och 
branschstandarder blir allt mer självklart, och att visa på att ett företag 
verkar för ett högre syfte är närmast obligatoriskt.

Men vad betyder då allt detta för de kommunala företagen 
och för ägarstyrningen?

Affärsmässig samhällsnytta mer aktuellt än någonsin
Att ägande är något mer än att bara leverera på sista raden är ofta en självklarhet 
för de kommunala företagen. Vad gäller ägande och ägarstyrning pekar det mesta 
mot att det som har varit de kommunala företagens anledning att finnas till i mer än 
150 år – att förena affärsmässighet med samhällsnytta – är viktigare än någonsin. I 
figuren på nästa sida4 visas de kommunala företagens framväxt under mer än 170 
år, hur de genom åren aktualiserats i olika skepnader för att visa sig vara relevanta 
genom historien. De kommunala företagen har blomstrat framförallt i epoker av 
samhällsbygge, som när de industriella städerna byggdes under senare delen av 
1800talet och under folkhemsbygget under efterkrigstiden. Även under så kallade 
”brytningstider”, där man går från en epok till en annan, har kommunala företag 

Not. 4 Samhällsbygge 2030 – berättelsen om de kommunala företagen.

?
!
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varit tongivande. Det gäller till exempel när kommunalförbunden tillkom under 
tidigt 1900tal och när mycket kommunal och regional verksamhet bolagiserades 
under sent 1900tal. Den som vill fördjupa sig i de kommunala företagens historia 
kan med fördel läsa rapporten Samhällsbygge 2030 – berättelsen om de kommunala 
företagen.5

Figur 2. Översiktstabell över de kommunala företagens framväxt i olika epoker. 

Nu träder vi in i en tredje samhällsbyggnadsepok, som innebär att samhället byggs 
på nya grundvalar. I denna epok ställer vi om allt till hållbart, vilket också syns i om
världsanalysen. Omställningen till ett hållbart samhälle påverkar även företag, som 
inte endast kan leverera vinst till ägarna utan behöver göra skillnad och leverera 
större nytta, om inte annat just för att stå sig i konkurrensen om kunderna. Ägandet 
har blivit ett verktyg för samhällsförändringar.

De kommunala bolagen började i behovet av att säkra allmänhetens ägande av olika 
samhällsviktiga funktioner, såsom energi och hygien. Och det är samma behov som 
säkerställer de kommunala bolagens nytta än i dag, där de har möjlighet att vara 
ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Möjligheter och utmaningar för framtidens ägarstyrning
De kommunala företagen har en dubbel roll som leverantör både av medborgarnytta 
för demokratiskt styrda ägare och av arbete enligt affärsmässiga principer. Det finns 
– som så många gånger förr i historien, stora möjligheter för de kommunala företagen 
att skapa nytta och leda utvecklingen.

Not. 5 www.sobona.se/samhallsbygge2030.
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Men omvärldsanalysen pekar också på ett antal huvudutmaningar för de kommunala 
företagen. Framtiden kräver gigantiska investeringar – kan kommunernas företag 
klara dessa? Att lyckas med energiomställningen och i arbetet med hållbarhet, 
digitalisering och automatisering? Kan kommunala företag kanalisera det engage
mang som omvärldsanalysen visar på så att nödvändig kompetens kan attraheras 
till dem? 

Svaren på dessa frågor är att de definitivt inte kommer lyckas utan en god och fram
synt ägarstyrning. Rapportens återstående delar kommer att handla om just det. 
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Grunderna i ägarstyrning av 
 kommunala bolag
Ägarstyrningen av kommunala bolag ser inte likadan ut i alla kommuner och 
regioner, men grundprinciperna, systemet och strukturerna är i grund och botten 
desamma. I Principer för styrning – Kommun- och regionägda bolag beskrivs ägar
styrningens grunder (SKR 2020). Det viktigaste att ha med sig inför den fortsatta 
läsningen av rapporten presenteras i detta avsnitt. 
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Kommun- eller regionfullmäktige sätter ramen
Det är kommun eller regionfullmäktige som ytterst bestämmer de politiska spel
reglerna i kommunen eller regionen. När kommunen eller regionen väljer att ha 
verksamhet i bolagsform måste två regelsystem beaktas – kommunallagen som 
gäller för kommunen eller regionen och aktiebolagslagen som gäller för aktie
bolaget. Enligt 10 kap. 3 § kommunallagen ställs krav på beslut i fullmäktige innan 
en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt bolag. Det kommunala eller 
regionala ändamålet med verksamheten ska anges i bolagsordningens syfte och 
verksamhetsföremål. Fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och minst en 
lekmannarevisor samt ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunen eller regionen lämnar anvisningar 
i ägardirektiv
Många gånger behöver syfte och verksamhetsföremål kompletteras eller förtydligas 
med anvisningar som gäller för längre eller kortare tid. Kommunen eller regionen 
kan i egenskap av aktieägare lämna sådana anvisningar, ofta kallade ägardirektiv, till 
bolagsstyrelsen genom ett beslut på bolagsstämman. Ett ägardirektiv som beslutats 
av stämman blir bindande för bolagsstyrelsen enligt 8 kap. 42 § andra stycket i 
aktiebolagslagen. 

Kommun- eller regionstyrelsen har uppsiktsplikt
Styrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen utöva en förstärkt uppsiktsplikt 
över kommun och regionägda bolag. Uppsiktplikten är utökad i förhållande till 
styrelsens allmänna uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet enligt 6 kap. 1 § 
kommunallagen. Styrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser i en redogörelse till 
fullmäktige. Om styrelsen finner att något förhållande i ett bolag inte är  förenligt 
med reglerna i 10 kap. 3–5 §§ kommunallagen ska styrelsen för egen del eller 
 genom förslag till fullmäktige se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Bolagsstämman är bolagets högsta organ
Bolagsstämman är bolagets högsta organ. Bolagsstämman kan genomföras antingen 
i form av ett sammanträde eller i form av en stämma per capsulam (”skrivbords
stämma”) genom att ett protokoll upprättas och skrivs under av någon som har rätt 
att företräda aktieägaren. På bolagsstämman kan aktieägaren utöva sina rättigheter 
att besluta i bolagets angelägenheter. De beslut som bolagsstämman fattar ska verk
ställas av bolagsstyrelsen om de inte strider mot aktiebolagslagen, bolagsordningen, 
huvuddragen i reglerna om bolagsorganens funktioner eller bolagets intresse. 
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I figuren nedan visas en övergripande bild över hur ägarstyrningen av de kommunala 
bolagen går till. Ägarrollen utövas oftas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 
men kan exempelvis även utövas av ett kommunalt holdingbolag.

Ägare

Bolagsstämma

Styrelse

Vd

Lekmannarevisorer Revisorer

Utser

Granskar

Rapporterar

Utser

Granskar

Granskar Granskar

RapporterarUtserRapporterar

Figur 3. Exempelbild på hur ägarstyrning och bolagsstyrning kan gå till i praktiken.  
Källa: Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, En handledning 
från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och Regioner.
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Omvärldsanalysen visar på behov av förstärkt framtids-
fokus i ägarstyrningen
Omvärldsanalysen som inledde denna rapport visar på ett spännande och utmanande 
affärsklimat för de kommunala bolagen på 10–15 års sikt, liksom för deras ägare och 
för ägarstyrningen. I rapportens resterande del ska vi med stöd av de djupintervjuer, 
enkätundersökningar och den workshop som genomförts teckna bilden av de kom
munala bolagens ägarstyrning i ett framtidsperspektiv, och hur den kan utvecklas.

Varför framtidsperspektivet på ägarstyrning, när det finns så stora utmaningar att 
hantera i nuet? Ett svar är att utvecklingen i de kommunala bolagens omvärld uppen
barligen kräver det. Ett annat svar är att det är där det finns mest jobb att göra. När 
vd:ar och styrelseordförande i de kommunala bolagen skattar olika aspekter av ägar
styrningen är just förmågan att bygga framtidskapacitet den del av ägarstyrningen 
som behöver förbättras mest. 

Många bolag tycker att ägarstyrningen fungerar väl i det dagliga arbetet, men många 
står också och stampar och hålls tillbaka, snarare än finner stöd i ägarstyrningen. 

Framtidskapacitet =
möjlighet att få  utväxling på 
bolagens framtidspotential
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Ägarstyrning som bygger 
 framtidskapacitet: 10 insikter
I rapportens följande del sammanfattar vi tio insikter som beskriver ägarstyrningen 
i de kommunala bolagen, vilka utmaningar som finns och hur ägarstyrningen i ökad 
utsträckning kan bidra till att bygga framtidskapacitet.
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1. Olika syn på nöjdheten med ägarstyrningen
Genom hela resans gång i arbetet med denna rapport har bilden av hur ägar
styrningen egentligen fungerar varit olika beroende på perspektiv och vem som 
frågas. Enkäten riktad till vd:ar och styrelseordförande visar att: 

• fyra av fem anser att ägardirektivet och den löpande kontakten och arbetet 
med ägaren fungerar mer bra än dåligt

• tre av fyra tycker att ägarstyrningen som helhet fungerar bra

• två av tre eller färre tycker att de mer långsiktiga och framtids inriktade 
delarna av ägarstyrningen fungerar bra.

Det framkommer i undersökningen att de områden där det finns störst förbättrings
potential är just områden kopplat till ägarstyrningens stöd i frågor som tar sikte 
på framtiden. Det handlar om ägarstyrningens långsiktighet och hur den bidrar till 
framtidskapacitet hos bolaget.

Vi saknar här en jämförelsepunkt med andra bolag än de kommunala, men klart är 
att det finns utrymme för förbättring i alla perspektiv. 

Närheten till politiken hänger ihop med nöjdheten
Det finns en korrelation mellan de som anser att ägarstyrningen fungerar bra och 
de som har en närhet till politiken. Exempelvis är det vanligt att styrelseordförande 
är verksam  inom politiken, såsom i kommun/regionfullmäktige eller i nämnd, bland 
de som anser att ägarstyrningen fungerar bra. I en tredjedel av bolagen är vd:n verk
sam inom tjänstemannaorganisationen. Det är med andra ord tydligt att ju närmare 
kontakt vd:ar eller styrelseordförande har med kommunen/regionen och inte minst 
politiken, desto nöjdare är de med alla aspekter av ägarstyrningen. Bland de som är 
verksamma inom politiken är alla nöjda med ägarstyrningen som helhet. Bland de 
som varken är verksamma inom politik eller tjänstemannaorganisation är det färre 
än två av tre som är nöjda.

För att förstå varför det ser ut som det gör ska vi se närmare på olika aspekter av 
ägarstyrning. Inledningsvis fokuserar vi på själva intentionen från ägarna att starta 
bolag överhuvudtaget.
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2. Kommunala bolag för effektivitet och långsiktighet
Startpunkten för att förstå sitt bolag och dess ägarstyrning är frågan vad bolagets 
verksamhet syftar till. I enkätundersökningen riktad till kommunstyrelsernas ord
förande fick respondenterna ta ställning till vilka de främsta anledningarna är att 
driva eller starta verksamhet som ett kommunalt bolag. Av 17 alternativ där max 7 
fick väljas var det två som samlade över 50 %: För att uppnå ökad effektivitet och för 
att kunna agera långsiktigt.

För att uppnå ökad e�ektivitet

56%
För att kunna agera långsiktigt

50%

Figur 5. De två främsta anledningarna till att bedriva eller starta verksamhet som 
 kommunala bolag, enligt kommunstyrelsernas ordförande. 

Resultaten knyter tydligt an till den första rapporten inom ramen för Samhällsbygge 
2030. Där konstaterades det att i en turbulent omvärld är det avgörande för företag 
att kunna tänka mer långsiktigt i sin strategiska planering, samtidigt som man är 
snabbfotad och effektiv i det kortare perspektivet. 
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3. God ägarstyrning kräver tydlighet och dialog
Grundförutsättningen för att de kommunala bolagen ska kunna bedriva  verksamhet 
långsiktigt och effektivt är en god ägarstyrning. Enligt undersökningen råder det 
stor samsyn bland vd:ar, styrelseordförande och KSO:er att tydlighet är A och O 
för en god ägarstyrning, särskilt när det gäller ägardirektivet. Det är också mycket 
tydligt att ägarstyrningen behöver präglas av god dialog. Dessa två grundläggande 
aspekter av ägarstyrningen är allmängiltiga och inte unika just för kommunala bolag. 

Dialog
Mål

Styrelse

Engagemang
Långsiktighet

ÄgardialogTransparens

Förväntningar

Styrdokument

Kompetens

Kunskap Ägaren
Förståelse

Verksamheten

Tydliga

Tydlighet

Bolaget
Ägardirektiv

Figur 6. Viktigast för god ägarstyrning rent generellt, enligt vd:ar, styrelseordförande och 
KSO:er som företräder kommunala bolag.  

Det råder stor enighet kring vikten av tydlighet och dialog, men det råder skilda 
 meningar kring nöjdheten med ägarstyrningen samt huruvida ägarstyrningen verk
ligen präglas av tydlighet och god dialog. Även här skiktas respondenterna efter 
närhet till politiken och tjänstemannaorganisationen, där avstånd mellan bolag och 
politiska beslutsfattare för med sig ökat missnöje.
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4. Missnöje uppstår med brister i fundamentet
Följaktligen uppstår missnöje med ägarstyrningen när det brister i fundamentet, det 
vill säga när varken dialog eller tydlighet är tillräcklig. I en öppen fråga där de som 
skattar ägarstyrningen som dålig får motivera sin skattning nämns återkommande 
ordet ”saknas” eller ”avsaknad”. 

Avsaknad

Styrning

VerksamhetenMotstridiga
Kompetens

Styrelsen
Framåt

Kommunen

Långsiktiga
Styrelse

Mål

Okunnig

Ägardirektiv

Budgetäskanden

Dialog

Ägaren

Bolaget

Figur 7. Varför ägarstyrningen uppfattas som mindre bra, enligt vd:ar och ordföranden i 
kommunala bolag.

Det som saknas i ägarstyrningen är, om man gräver lite djupare i vad som sägs, i 
själva verket antingen ägarna eller bolaget själva – det vill säga antingen är ägarna 
inte riktigt närvarande i meningen att det saknas ett tydligt direktiv från dem, eller 
så får bolaget inte riktigt vara med – det saknas en bra dialog.  
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En mindre nöjd vd för ett kommunalt bolag skriver exempelvis i en av enkätens 
öppna frågor: 

Otydlig styrning – är det ägaren/kommunfullmäktige, 
 bolagsstyrelsen eller moderbolagets styrelse som dirigerar 
oss? Ibland inkommer politiska uppdrag informellt och via 
politiker till politiker.

En annan vd skriver: 

Det är mer monolog och information på ägardialogen.

Samtidigt som det är tydligt vad som är viktigast för god ägarstyrning, är det lika 
tydligt att när det brister i fundamentet uppstår missnöje. Om missnöje uppstår, 
hur kan ägarstyrningen då ändras för att dels åtgärda detta och dels svara upp mot 
behovet att bygga framtidskapacitet hos de kommunala bolagen? Vi börjar nu 
komma in på hur ägarstyrningen kan förändras.
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5. Ägardirektiven kan bli betydligt mer framtidsinriktade
Alla som intervjuats om hur ägarstyrningen kan bli bättre kommer ganska snabbt 
in på ägardirektivens vikt, och det är där det finns goda möjligheter att bli tydlig. 
När det handlar om de ekonomiska och juridiska ramarna för verksamheten är dock 
ägardirektiven i regel tydliga. 

Men det räcker inte med tydlighet beträffande de ekonomiska och juridiska ramarna 
för att bolagen ska få utväxling på sin framtidspotential. När det gäller den  långsiktiga 
riktningen och vad som egentligen är ägaridén med bolaget i ett längre perspektiv 
finns ofta betydligt mer att göra. 

I figuren på nästa sida visas vad som enligt vd:ar och styrelseordförande anses vara 
viktigt och i vilken utsträckning det stämmer med befintligt ägardirektiv för deras 
bolag. Det intressanta finner vi i den nedre delen av figuren. Här finns det som är 
viktigt, men som inte riktigt går att finna i befintliga ägardirektiv i motsvarande 
utsträckning. Det är också det nedre området som är mest framtidsorienterat, inte 
minst vad gäller att direktiven ger riktning för framtiden och att de bidrar till att 
bygga framtidskapacitet hos bolagen.
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Vad kännetecknar ett riktigt bra ägardirektiv och hur väl stämmer 
det in på befintligt ägardirektiv?

X-led: Viktigt

Y-
le

d:
 S

tä
m

m
er

Skapar handlingsutrymme 
för bolaget

Tydligt

Ger incitament till samverkan 
för samhällsnytta och välfärd

Bidrar till att det investeras för att 
bolaget ska vara hållbart på längre sikt

Stöttar hållbarhetsarbetet

Tar tillvara på bolagets
   fulla potential

Hjälper bolaget 
ligga i framkant

5 % 15 % 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %
Definierar varför bolaget finns och vad det ska uppnå

Sätter primärt de ekonomiska och 
juridiska ramarna för verksamheten

Verktyg för att hantera oenigheter/konflikter

Bygger på ett framtidsorienterat arbete

Visionärt

Stimulerar innovation och nytänkande

Bidrar till att bygga framtidskapacitet hos bolaget

Ger riktning för framtiden

Ger kraft till bolaget att orka 
vara långsiktiga

Gör så att vi spänner bågen 
för vad bolaget kan uppnå

Tydliggör bolagets bidrag 
till den lokala demokratin

Figur 8. Xled: Viktigast för god ägarstyrning rent generellt. Yled: I vilken utsträckning 
det stämmer på befintligt ägardirektiv

Svar på frågorna: ”Oberoende av hur ägardirektivet är idag, i den bästa av världar, vad 
skulle känneteckna ett riktigt bra ägardirektiv? (Välj max 7)” och ”Markera i vilken ut
sträckning du instämmer i följande påståenden om det befintliga ägardirektivet för ditt 
bolag. Ägardirektivet…” (1–6 där 1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt). 
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När det gäller dessa aspekter finns en stor utmaning för de kommunala bolagen 
och deras ägare, framförallt då omvärldsanalysen visar att framsyn och framtids
beredskap är viktigare än någonsin. Detta illustreras väl av en kommun som står 
inför ett enormt omvandlingstryck, nämligen Skellefteå. Kommundirektören tillika 
koncernvd:n för Skellefteås kommunala bolag Kristina Sundin uttryckte situationen 
som att: 

Vi försöker få det till att dotterbolagen ska präglas av framtid. 
Tror det skulle hjälpa om det fanns mer uttalat om framtiden 
i direktiven. För Skellefteå är det avgörande att hela kommu
nen ska vara i framkant och leda den gröna omställningen. 
Behöver vara ännu tydligare i ägardirektiven kring det.

Det som Skellefteå går igenom idag tillsammans med Northvolt är  omställningen 
alla går igenom – fast mycket snabbare. Alla kommunala bolag har mycket att 
tjäna på att ägardirektiven lyfter från de allra mest strikt ekonomiska och juridiska 
 beskrivningarna. 

Framtidsinriktade formuleringar som vässar ägardirektivet
I enkätundersökningen har vd:ar och styrelseordförande fått ge exempel på potenti
ella formuleringar i ägardirektiv som skulle hjälpa dem att bygga framtidskapacitet.  
Svaren kan grovt indelas i ”målformuleringar” och ”medelformuleringar”, där exempel 
på målformuleringar är:

”Bolaget ska uppnå fossilfrihet före utgången av 2030.”

”Bolagets verksamhet ligger i framkant vad avser 
 tillgänglighet på laddinfrastruktur.”
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Och exempel på medelformuleringar är:

”Arrangera X workshops som bygger på en aktuell om
världsanalys för att se hur företagets förmåga behöver 
utvecklas.”

”Bolaget ska säkerställa att resurser finns för innovationer 
och utveckling av verksamhet.”

Ett exempel på ett befintligt ägardirektiv där ägaren har en tydlig och ambitiös 
framtidsfokusering är Göteborgs Stads Parkering AB, med formuleringar som: 

”[...] medverka i utvecklingen av ett hållbart 
 göteborgssamhälle.”

”Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart 
 samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 
hållbarhetsarbete.”

”Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med stadens 
strategiska inriktningar för parkeringsverksamhet.”

”[…] ska bolaget aktivt bidra med att skapa och driva 
 parkeringslösningar för både bilar och cyklar som främjar 
nya resvanor.” 

”Bolaget ska i samverkan med stadens förvaltningar och 
bolag aktivt bidra i omställningen för fossilfria fordon.”

Den som vill bidra till att få ett ägardirektiv som är mer framtidsinriktat kan med 
fördel inspireras av formuleringarna ovan, där verktygslådan både innehåller kon
kreta mål med tydlig tidsram, och medel för att bygga in en bättre framtidsbered
skap i bolaget. 
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6. De kommunala bolagen kan bli mer inkluderade
Att få ett ägardirektiv mer präglat av framtid är i slutändan en handfast uppgift som 
handlar om tydliga och väl avvägda formuleringar. Den andra grundpelaren i den 
goda ägarstyrningen, dialogen, är mer komplex. Ovan sammanställning visar att 
brister i dialog och löpande kontakt bottnar i att de kommunala bolagen inte riktigt 
är inkorporerade och en del av kommunen eller regionen. Graden av inkludering 
handlar i sin tur om både formella och informella kontakter, där vi med informella 
kontakter menar löpande dialog med goda relationer. 

Det varierar hur mycket informell kontakt vd:arna och styrelseordförandena anser 
att bolaget har med ägarna. Det varierar också i vilken utsträckning de kommunala 
bolagen anser sig vara integrerade i kommunens eller regionens rytm och rutiner, 
det vill säga den mer formella kontakten. Av respondenterna anser sig 41 % ha både 
mycket informell kontakt med ägaren och vara väl integrerade i kommunens rytm 
och rutiner, medan 25 % är i motsatt läge, se den vänstra bilden i figuren nedan. 

Mycket informell kontakt

Mycket informell kontakt

Lite informell kontakt

Lite informell kontakt

Integrerat i kommunens/regionens rutiner

Fördelning

Inte integrerat i kommunens/regionens rutiner

16 % 41 %

25 % 17 %

Figur 9. Andel vd:ar och styrelseordförande som anser att det finns lite eller mycket 
informell kontakt med ägaren och andel som anser att bolaget är integrerat eller inte 
integrerat i kommunens/regionens rytm och rutiner.  
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Korrelationen till nöjdhet med ägarstyrning
Vi ser i undersökningen att det finns en korrelation mellan hur nöjda vd:ar och 
styrelseordförande är med ägarstyrningen och hur väl deras arbete upplevs vara 
integrerat med kommunen och hur pass mycket informell kontakt det finns. Av de 
vd:ar och ordförande som uppgav att ägarstyrningen var integrerad med kommu
nen och där det rådde mycket informell kontakt är 96 procent nöjda med ägarstyr
ningen. Motsvarande siffra är 39 procent för de som angav att de inte är integrerade 
i kommunen och har lite informell kontakt.

Bakom denna ”närkontakt” med ägaren ligger närheten till politiken. Styrelse
ordförande eller vd som också är verksam inom politiken, i fullmäktige, kommun/
regionstyrelse eller nämnd företräder också bolag med mer närkontakt till poli
tiken. Att bryta ”utanförskapet” och den minskade nöjdhet med ägarstyrningen 
som det för med sig är en central utmaning för att förbättra ägarstyrningen av de 
kommunala bolagen. 

Gå direkt från direktiv till dialog
I workshopen med företrädare för de kommunala bolagen sattes fingret på något 
viktigt för att bygga en god ägardialog. Fasen efter att ett ägardirektiv har formu
lerats är otroligt viktig, eftersom det är då direktiven omsätts till visioner, strategier 
och affärsplaner. 

Vi tar fram affärsplan och vision som ska gå i linje med 
ägardirektivet och har vi misstolkat kan det ge följdeffekter 
in i affären, våra mål och vision.

– Susanna Strandberg, vd, Västblekinge Miljö AB

I det skedet är det helt avgörande med en tät dialog, ägare och bolag emellan, för 
att säkra upp att tolkningen av direktivet är riktig. Det lägger även grunden för en 
god ägardialog framåt. Detta kan göras med relativt enkla medel, exempelvis i 
workshops mellan styrelse och ägare.
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7. Förtroendefulla affärsrelationer – A och O för dialogen
För att få till en god dialog krävs det goda relationer mellan ägare och bolag, vilket 
också betonades i de djupintervjuer som genomfördes inom ramen för arbetet med 
den här rapporten.

Avsnitten ovan visar på vikten av inkludering och informell kontakt med politiker 
och ägare, men det finns också utmaningar här. Det finns en samstämmighet i 
intervjuerna vad gäller att relationerna mellan de inblandade är avgörande, men att 
det finns gränser för hur nära relationerna kan/bör bli. Föga förvånande lyfts att 
personliga relationer som glider över till det privata sällan är en bra idé. Risken för 
korruption upplevs öka väsentligt, enligt både vd:ar och styrelseordförande. 

38 %

72 %
62 %

59 %

Hög 
framtids-

vinst

Låg
framtids-

vinst

12 %
18 %

8 %

Betydande
riskökningBetydande

riskminskning

5 %

Förtroendefulla 
a�ärsrelationer

Inte förtroendefulla 
a�ärsrelationer

Förtroendefulla 
a�ärsrelationer

Inte förtroendefulla 
a�ärsrelationer

Privata
relationer

Inte privata
relationer

Privata 
relationer

Inte privata
relationer

De personliga relationerna innebär en risk för ökad korruption

Ägarstyrningen bidrar till att bygga framtidskapacitet hos bolaget

Figur 10. Andel vd:ar och styrelseordförande som anser att ägarstyrningen bidrar till att 
bygga framtidskapacitet och att de personliga relationerna innebär en risk för korruption, 
brutet på om relationen med ägaren kan beskrivas som ”förtroendefulla affärsrelationer” 
och ”privata relationer”. 
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Förtroendefulla affärsrelationer bygger på det formella men tillåter mellansnack
Det tycks finnas en gyllene medelväg där relationerna är ”lagom” informella. Där 
de inte präglas av fyrkantighet men där de inte heller blir för personliga och aldrig 
privata, där relationerna ligger på nivån ”förtroendefulla affärsrelationer”. Vi väljer 
att definiera förtroendefulla affärsrelationer enligt följande:

• De är starkt knutna till arbete med bolaget och bygger på de formella 
processerna.

• De är så pass informella att de inblandade har en djupare förståelse för 
varandra.

• Det finns en ömsesidig utgångspunkt där affärsnyttan för bolaget är det 
viktigaste att värna och utveckla tillsammans. 

Nedanstående citat är från en intervjuad styrelseordförande och visar på vikten av 
att binda upp relationerna kring det formella och ett syfte, i det här fallet processen 
att ta fram ägardirektivet. Samtidigt är det ofrånkomligt att även ägare och ledning 
för kommunala bolag är människor och att mellansnacket vid kaffet är ett otroligt 
viktigt smörjmedel för att förstå varandra bättre. 

Vi har gått från konfliktfyllt,  otrevliga  möten till nu bra 
dialoger. Där har ägar direktivprocessen varit bidragan
de. Man jobbar på sina relationer. Det är bra att  t räffas, 
kaffe snacket är viktigt för att knyta kontakter, för förstå
else hur andra tänker.
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8. Kunskapen om bolagens utvecklingsbehov måste höjas
Som ägare är det viktigt att ha kunskap om sitt bolag. Alla som diskuterar ägar
styrningen av kommunala bolag kommer förr eller senare också in på frågan om 
huruvida ägare och styrelse har den kompetens som krävs för att ge verksamheterna 
bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. 

Den här studien pekar på ett kompakt förtroende hos de kommunala bolagen för 
den egna operativa ledningens förmåga att bygga framtidskapacitet. Däremot finns 
det frågetecken kring styrelsens och ägarens kompetens för att kunna bygga fram
tidskapacitet. Meningarna går dock isär och återigen är det avståendet till politiken 
som slår igenom som en skiktande parameter.
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Alla

Vd

Verksam inom tjänstemannaorg.

Inte verksam i kommun/regionorg

Dotterbolag inom bolagskoncern

Moderbolag inom bolagskoncern

Styrelseordförande

Verksam inom politik
A 86 %

86 %
73 %
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62 %
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A Styrelsen för bolaget har den kompetens som krävs 
för att bygga framtidskapacitet för bolaget

B Ägaren för bolaget har den kompetens som krävs för att 
bygga framtidskapacitet för bolaget

C Den operativa ledningen för bolaget har den kompetens som 
krävs för att bygga framtidskapacitet för bolaget

Figur 11. Andel vd:ar och styrelseordförande som anser att ägare, styrelse och operativ 
ledning har den kompetens som krävs för att bygga framtidskapacitet för de kommunala 
bolagen.

Från förståelse för bolaget till förståelse för bolagets utvecklingsbehov
Här är det värt att gå tillbaka till själva grundsyftet med kommunala bolag, det vill 
säga effektiva och långsiktiga verksamheter. Från ägarnas sida, särskilt om man tittar 
på ägardirektiven, är ägarstyrningen inriktad på att främja effektivitet snarare än att 
verka för långsiktighet. Samtidigt är det förståelsen för det långsiktiga utvecklings
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behovet som bolagen anser är det viktigaste för en ägarstyrning som bygger fram
tidskapacitet. För att illustrera behovet följer här två citat från vd:ar som svarar på 
frågan vad som är viktigt för en ägarstyrning som bygger framtidskapacitet:

”Att ägarna inser vilken kompetens som bolaget inne
har samt förståelse för framtida utmaningar.”

”Att ägarna har förståelse för bolagets behov av 
 utveckling och kommunicerar en viljeriktning med 
bolagets verksamhet som är långsiktig.”

För att möta detta behövs kunskapsbyggande dialog mellan ägare och bolag, som 
skapar förståelse för företagets långsiktiga förutsättningar och utvecklingsbehov. 
Det behöver även diskuteras kring vad detta betyder för ägaransvaret. En enskild 
workshop kommer inte att räcka till. Här behövs regelbundna tillfällen där framtid 
och utvecklingsbehov för bolaget diskuteras, vid sidan av en bra kontinuerlig dialog 
som bygger på förtroendefulla affärsrelationer.
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9. Mer systematisk omvärldsanalys ger dubbla nyttor
Under arbetet med denna rapport har två vanliga brister i ägarstyrningen fram
kommit. Den ena bristen rör ett gap mellan bolagens önskan om framtidsfokus 
och långsiktighet och ägarnas prioritet av detta. Den andra bristen rör ett för stort 
avstånd mellan ägare och bolag, där missnöjdhet ökar i takt med att avståndet till 
politiken ökar. 

En metod för att få bukt med detta är att arbeta systematiskt med omvärldsanalys 
tillsammans, både ägare och bolag. Vår undersökning visar att endast 32 % av 
vd:arna för de kommunala bolagen anser att den löpande kontakten och arbetet 
med ägarna präglas av ett systematiskt arbete med omvärldsanalys. Den andelen 
kan bli betydligt högre. Intervjuerna i samband med den här rapporten pekar på att 
omvärldsanalysen tenderar att ske inom det enskilda bolaget och stanna där.  

Gemensam framtidsspaning saknas på övergripande 
nivå, på koncernnivå. Men finns bättre i respektive bolag.

– Ulrick Hultman, vd Kalmar Kommunbolag AB

Vid en jämförelse framkommer det tydligt att ett systematiskt arbete med om
världsanalys ger positiva effekter. Se diagram nedan. Exempelvis läggs grunden 
för ett mer framåtlutat ägardirektiv. Det bidrar även till att bygga framtidskapacitet 
samt skapa förutsättningar för en informell kontakt med ägarna.
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Nöjdhet med ägardirektiv och ägarstyrning kopplat till huruvida det 
förekommer en systematisk omvärldsanalys eller ej

Ägarstyrningen bidrar till att bygga framtids-
kapacitet hos bolaget

Löpande kontakten med ägarna präglas
av mycket informell kontakt

Ger kraft till bolaget att orka vara långsiktiga

Stimulerar innovation och nytänkande

Ger riktning för framtiden

Bidrar till att bygga framtids-
kapacitet hos bolaget 30 %

37 %

23 %

37 %

49 %

45 %

78 %

70 %

83 %

80 %

80 %

73 %

A Med systematisk omvärldsanalys

B Utan systematisk omvärldsanalys

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Figur 12. Andel vd:ar och styrelseordförande som instämmer i påståendena, de som 
säger att kontakten med ägarna präglas av systematiskt arbete med omvärldsanalys 
respektive de som säger att kontakten inte gör det.   

Förutom att omvärldsanalysen lägger grunden för hantering av bolagets framtid och 
utvecklingsbehov ger den ett viktigt tillfälle för ägare och bolag att arbeta tillsammans. 
Det skapar förutsättningar för god dialog och förtroendefulla affärsrelationer.

Framgångsfaktorer för att lyckas med löpande omvärldsanalys
Det finns några allmänna framgångsfaktorer för att lyckas med löpande omvärlds
analys som är värda att ha med sig. Först och främst måste det finnas ett system 
för kontinuitet och integration. Omvärldsanalysen behöver med andra ord antingen 
”jacka in” i kommunens befintliga rutiner eller skapa en egen pålitlig arbetsgång 
över tid. Ägarna måste även finna resultatet så viktigt att de efterfrågar resultatet. 
Sist men inte minst måste resultatet användas i strategisk planering, eller varför 
inte i ägardirektivet.   
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10. Det krävs en kraft som driver på för förändring
Till sist har det i arbetet med denna rapport framkommit att det som krävs för en 
bättre och mer framtidsinriktad ägarstyrning av de kommunala bolagen inte är så 
komplicerat. De bolag som har varit med att forma de insikter som presenterats har 
känt igen såväl problembilden som vad som behöver göras. Ändå kvarstår utmaning
arna. Det har framhållits att bolagen själva kan bli mycket mer offensiva och  komma 
med initiativ och idéer som bygger deras framtidskapacitet tillsammans med ägarna. 
Men det kräver även ägare som prioriterar och har förmåga att arbeta med nöd
vändiga aspekter av ägarstyrningen. Som en vd uttryckte det:

”Vi blir inte inbjudna till något forum för att samtala kring skeenden 
i omvärlden som påverkar kommunen och bolagen. Det är vi som 
försöker bjuda in till strategidagar men tyvärr är det ingen från 
ägarna som kommer dit.”

I undersökningen som riktades till kommunstyrelsernas ordföranden angav 4 av 
10 att ägarstyrningen bygger framtidskapacitet i tillräckligt hög utsträckning. På 
frågan om ett behov fanns att förändra ägarstyrningen svarade en majoritet nej. 
De som svarade ja berörde främst områden som att skapa moderbolag och att bli 
(ännu) tydligare. 
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Vet ejNejJa

9 %

54 %

37 %

Figur 13. Ser du ett behov av att förändra ägarstyrningen av de kommunala bolag som 
finns i er kommun, generellt? Svar från kommunstyrelsernas ordföranden. 

I mångt och mycket är en bättre ägarstyrning inte en fråga som ett enskilt bolag eller 
en enskild kommun eller region löser bäst. Det behövs en kraft på nationell nivå 
som sätter frågan på agendan och kommer med handfast stöd. Ambitionen med 
den här rapporten är att prioritera framtidsfrågor kring ägarstyrning och sätta dessa 
på agendan hos de som har makten att påverka.
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Summering: Ägarstyrning som 
bygger framtidskapacitet
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Varför det brister och vad det leder till
Som avslutning sammanfattar vi resultaten och slutsatserna i två bilder. 

Det finns ett antal fallgropar gällande ägarstyrningen. När fundamenten inte är på 
plats, i exempelvis tydligheten kring ägardirektivet och kring en fungerande dialog, 
skapas de största utmaningarna. Saknas tydligheten uppstår både förvirring och 
frustration. Vid brister i dialogen träder tillståndet av utanförskap in, något som 
många kommunala bolag ger uttryck för. Relationer som inte fungerar leder till 
misstro och i värsta fall till beteenden som angränsar till korruption.

Tydlighet Dialog Omvärlds-
analys

Bygger framtids-
kapacitet=Förtroendefulla

a�ärsrelationer
Kunskap om

utvecklingsbehov

Saknas Dialog Omvärlds-
analys

Förvirring=Förtroendefulla
a�ärsrelationer

Kunskap om
utvecklingsbehov

Tydlighet Saknas Omvärlds-
analys

Utanförskap=Förtroendefulla
a�ärsrelationer

Kunskap om
utvecklingsbehov

Tydlighet Dialog Omvärlds-
analys

Misstro=Saknas Kunskap om
utvecklingsbehov

Tydlighet Dialog Omvärlds-
analys

Inkompetens=Förtroendefulla
a�ärsrelationer Saknas

Tydlighet Dialog Saknas Stagnation=Förtroendefulla
a�ärsrelationer

Kunskap om
utvecklingsbehov

Figur 14. Identifierade framgångsfaktorer och brister i ägarstyrningen, samt konsekven
ser av bristerna.

För att ett kommunalt bolag ska komma vidare och framåt till nästa nivå krävs 
 kunskap från ägarna om bolagets utvecklingsbehov. När denna saknas skapas också 
frågetecken inte bara kring ägarens utan även styrelsens kompetens. Slutligen, ett 
bolag som inte ägnar sig åt omvärldsanalys är förr eller senare dömd att stagnera 
och att halka efter i utvecklingen. Bolag som ägnar sig åt systematisk omvärlds
analys skapar dessutom möjligheter att få bukt med både utanförskap och bristande 
kunskap om bolagets utvecklingsbehov. 
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Konsten att lyckas och att aldrig bli färdig 
Samtidigt är det viktigt att inte tro att utvecklingen av ett bolag blir ”färdigt”. Om 
det mesta känns som att det är på plats brukar det vara ett tecken på att titta framåt 
och tänka på nästa kapitel i bolagets utveckling. I de kommunala bolagens logik 
kan det då vara dags för ett nytt ägardirektiv. Som figuren nedan illustrerar handlar 
ägarstyrningen i grund och botten om att hela tiden bygga framtidskapacitet för att 
utvecklas i den utsträckning som inte minst omvärlden kräver.

Grunderna för att bygga en ägarstyrning med framtidskapacitet

Tydligt ägardirektiv

1

1

Omedelbar dialog2

Förtroendefulla 
a�ärsrelationer

3

Kunskapsutveckling4

Systematisk omvärldsanalys5

2

3

4

5

1

2

3
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Figur 15. Det som krävs från ägarstyrningen för att bygga den framtidskapacitet som får 
bolagets utveckling att komma vidare till nästa epok för bolaget.   

Även om framgångsfaktorerna för ägarstyrning som bygger framtidskapacitet alla 
är ständigt gällande finns det en underliggande kronologi. Det börjar med ägar
direktivet, som sedan följs av dialog och fördjupade relationer. Därefter krävs nöd
vändig förändring och innovation hos bolaget för att komma vidare. Om den resan 
har inneburit ett arbete med systematisk omvärldsanalys finns förutsättningar att 
inleda en ny epok för bolaget med ett nytt ägardirektiv. Som framgår i figuren ovan 
är utvecklingen cyklisk snarare än linjär. 



45

I den meningen har de kommunala bolagen två cykler att förhålla sig till i ett 
framtidsperspektiv. I den mindre cykeln handlar det om det egna bolaget och dess 
ägar styrning. I den större cykeln handlar det om hur samhället i stort växlar över 
till nya epoker, den här gången präglad av hållbar utveckling. Att hantera dessa två 
cykler är, om något, vad Samhällsbygge 2030 handlar om. Vi vet att de  kommunala 
före tagen har funnit sig väl i dessa cykler genom historien. Med ägarstyrning som 
bygger framtidskapacitet kommer de kommunala företagen att fortsätta vara 
 huvudaktörer i utvecklingen av samhällsbygget.
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Appendix
Omvärldsanalys: Trender som 
påverkar kommunala företag
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Inför den här rapporten utarbetades en omvärldsanalys utifrån två frågeställningar, 
med något längre tidshorisont än 2030, för att lyfta blicken:

• Vilka omvärldsförändringar påverkar de kommunala företagen mot 2035?

• Vilka förändringar påverkar ägandet av aktiebolag mot 2035? 

Nedan följer beskrivningar av de trender som analysen resulterade i. Trenderna är 
strukturerade efter tre olika nivåer, där de första och översta nivåerna är de ”tyngsta”, 
i meningen att de driver trenderna längre ned i systemet.

Tre drivkrafter
För att se vilka trender som kommer att påverka de kommunala företagen och 
ägandet i aktiebolag behöver vi se vilka globala rörelser som kan komma att påverka 
oss när vi rör oss mot år 2035. Det är primärt tre större globala drivkrafter vi har att 
förhålla oss till. Dessa beskrivs kortfattat nedan:

Varmare klimat
och sinande

naturresurser

Demografiska
och ekonomiska

förändringar

Revolutionerande,
smart teknik

Varmare klimat och sinande naturresurser 
Klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och konsekvenserna mer konkreta. 
Extremväder blir vanligare, skadeinsekter gynnas av varmare vintrar och glaciärer 
smälter. Övernyttjande av naturresurser i form av exempelvis utfiske och mono
kulturer skapar problem som exempelvis minskad biologisk mångfald. 

Demografiska och ekonomiska förändringar
Världens demografiska och ekonomiska – dekonomiska – tyngdpunkt skiftar så 
sakteliga från nordväst till sydöst. Idag finns några av de största FoUländerna och 
kapitalexportörerna i Asien. Afrika har en ung befolkning som under de kommande 
tio åren alltmer kommer att utgöra den globala arbetskraften. Nigeria beräknas 
exempelvis vara den tredje folkrikaste nationen i världen år 2050. Ett skifte världen 
över sker också med varierande hastighet från manlig dominans till ökad jämställdhet 
och könsbalans. 

Revolutionerande, smart teknik
Teknikrevolutionen har inga tecken på att stanna av. Framstegen inom AI och 
digitalisering väntar på att få tillämpas inom nya områden. Alla processer kommer 
kunna beräknas och dra nytta av teknikens ”smarthet”, för att i allt högre utsträck
ning bli självgående. 
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Fem megatrender
Fem megatrender som på ett eller annat sätt härrör från drivkrafterna ovan och 
som sätter agendan för i stort sett all verksamhet och som i sin tur även driver fram 
andra trender är: 

Grön 
omställning

Alternativa 
ekonomiska 

modeller

Geopolitiska
spänningar

Nya energi-
system

Växande 
krans-

kommuner 
runt städerna

Grön omställning
Drivet av framförallt klimatförändringarna har politiker och företag börjat göra större 
åtaganden om hållbarhet. Agenda 2030 tar sig in i strategiska dokument världen 
över och innebär ökande åtaganden. FN:s utmaning ”Race to Zero” omfattar nu 
aktörer som står för 25 % av världens koldioxidutsläpp6 och 50 % av global BNP.

Alternativa ekonomiska modeller
I takt med att hållbarhetsfrågorna får högre prioritet tas nya ekonomiska modeller 
fram. Ett synsätt som växer i inflytande, och sprider sig bland annat genom världens 
största fondförvaltare Blackrock7, är idén om att jobba mot en vidare grupp intres
senter eller stakeholders snarare än ensidigt mot aktieägarna – stakeholder capita
lism eller på svenska intressentkapitalism. 

Geopolitiska spänningar
Komplexiteten och spänningarna i den internationella politiken ökar. Rysslands krig 
mot Ukraina och Kina som fortsätter att få en allt starkare ställning som exportör 
och global stormakt med ökade ambitioner. Undersökningar från Pew Research 
Center visar på en starkt ökande misstänksamhet mot Kina – särskilt i Sverige, men 
även i USA. Kinesiskt ägande har blivit ett möjligt problem, snarar än en möjlighet, 
för västliga verksamheter.

Nya energisystem
Vi har i över 100 år levt i en värld baserad på kol och olja, men nu sker ett allt 
snabbare skifte mot eldrivet. Trots att fossilbränslen fortfarande dominerar världens 
energimix ökar den förnybara energin tack vare att fossilfritt blir allt billigare och 
effektivare. Solenergi har blivit 300 gånger billigare under de senaste 40 åren och år 
2035 skulle hälften av världens el kunna produceras förnybart till lägre priser än idag. 

Not. 6 https://unfccc.int/climateaction/racetozerocampaign.

Not. 7 https://www.blackrock.com/corporate/investorrelations/larryfinkceoletter.

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
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Växande kranskommuner runt städerna
Globalt väntas fortsatt urbanisering mot år 2050, men i rika länder växer pendlings
omlandet, kransbygden, kring storstäder snabbare än själva städerna. Redan pre 
corona minskade storstäderna i Sverige sett till inrikes flyttnetto. Coronapandemin 
och distansarbetet har gett mer rurala områden och mellanstora städer en ny chans.

Tio omvärldstrender
Det finns tio omvärldstrender som på ett eller annat sätt härrör från drivkrafterna 
och megatrenderna ovan och har mer direkt påverkan på frågeställningarna och de 
kommunala företagen. Dessa trender är: 

Mega-
projektens
återkomst

Mer inhemsk
produktion

Ökad fler-
dimensionell

ojämlikhet

Växande
skuggsam-

hällen
Ökande 
reglering

E�ektivi-
seringskrav i

o�entlig
sektor

Brister i
kompetens-

försörjningen

Smartare
städer

Ökade
cyberhot

Komplexitet
och agilitet
i verksam-

hetsstyrning

Megaprojektens återkomst
Oavsett om det handlar om techmiljardärers rymdfärder, batterifabriker, LKAB:s 
satsningar på grönt stål, EU:s satsningar på en europeisk molninfrastruktur, eller 
 gigantiska solparker i Sahara är det tydligt att det satsas på stora och grundläggande 
projekt världen över. Både från offentligt och privat håll görs ambitiösa satsningar. 
Inte sällan, för att inte säga i regel, är det digital eller hållbarhetsdriven transforma
tion som ligger i grunden för megaprojekten. 

Mer inhemsk produktion 
Efter decennier av massiv outsourcing av industriell produktion till låglöneländer 
är det nu flertalet drivkrafter som pekar i motsatt riktning. Strävan efter minskade 
klimatutsläpp är en allt viktigare drivkraft. Även det faktum att arbetskraft i tidigare 
låglöneländer inte är lika billig påverkar. Därtill pekar osäkerhet kring leveranskedjor 
och geopolitiska spänningar mot en ny tid där incitamenten för att producera på 
hemmaplan blir allt starkare.  
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Ökad flerdimensionell ojämlikhet 
Sedan 1980talet har ojämlikheten ökat i Sverige, om än från internationellt sett 
låga nivåer. Skillnader mellan inrikes och utrikes födda genomsyrar hela samhället 
och kommer vara en övergripande samhällsutmaning under överskådlig tid. Det 
finns även en stor ekonomisk skillnad mellan äldre, där vissa lever på garantipension, 
medans andra har en stor ekonomisk trygghet tack vare investeringar i aktie och 
bostadsmarknaden. Dessa skillnader riskerar att gå i arv i flera generationer framåt. 
Klimatförändringar och åtgärder för att bromsa och möta klimatåtgärder kan, liksom 
det mer spända geopolitiska läget, även skapa ojämlikhet, i form av t. ex ökade 
 energipriser som slår olika mot hushållen. 

Växande skuggsamhällen
Både i Sverige och i övriga världen växer skuggsamhällen och parallella strukturer 
fram, där människor lever i ett land men inte fullt ut är en del av det gemensamma 
samhället. Välfärdskriminalitet och stora brottshärvor som kopplas till exempelvis 
hemtjänst och personlig assistans har ställt krav på både resurser och kompetens i 
de kommunala organisationerna och hos rättsväsendet. Flera av dessa fall är en del 
av en organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg kommer åt 
pengar från välfärdssystemen.

Ökande reglering
Behovet är stort av att lagar och regler håller takten med de nya förutsättningar 
som hållbarhetsambitioner och ny teknik ger. Många länder håller nu på med regel
förändringar som ska stödja innovation samt hantera gråzoner kring integritet och 
persondata. World Economic Forum uppmanar till en ny ”era för global lagstiftning” 
för att göra allvar av hållbarhetsambitionerna. Inom EU pågår intensiva arbeten 
med regleringar inom ramen för unionens nya gröna giv. 

Effektiviseringskrav i offentlig sektor
Kommunerna beräknas behöva låna alltmer de kommande åren och det  ekonomiska 
utrymmet minskar. Bakom utvecklingen ligger en högre andel äldre och ökade 
kostnader för kommunerna i flyktingkrisens kölvatten samt långsiktiga effekter av 
pandemin. Det är även omfattande brist på resurser i form av kompetens. Samman
taget tvingar detta fram förändring av arbetsformer, organisering, samarbeten, nya 
sätt att effektivisera och skapa värden med teknik som stöd.

Brister i kompetensförsörjningen
Pensionsavgångar, glapp mellan utbildningar och kompetensbehov, samt allmän 
hård konkurrens om rätt medarbetare präglar arbetslivet i många branscher. Industri, 
handel, omsorg och hantverksbranscher, med flera, har stort behov av både tekniskt 
och socialt kunnig personal. Det innebär ett ökat behov av lösningar vad gäller både 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Konsekvenser av kompetensbrist 
är tappad innovationsförmåga, utbrändhet och minskad konkurrenskraft. Drivkraften 
att automatisera det som går blir också stark i branscher med resursbrist.
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Smartare städer 
Vi går mot en värld som är ett mer eller mindre självgående nätverkssamhälle, 
där allt är uppkopplat med allt. Elektrifiering, digitalisering och automatisering av 
fordon och trafiksystem, är att vänta. Smarta (och hållbara) städer ses som ett av 
sex viktiga områden för Sverige, när det gäller tillämpning av artificiell intelligens. 
Detta bedöms få stor påverkan på exempelvis energi och avfall, samt inom vård och 
omsorg. 

Ökande cyberhot
I takt med att allt kopplas upp och ihop ökar också sårbarheten kopplat till det digi
tala. Oaktsamhet, okunskap och slarv såväl som avancerade attacker från cyber
kriminella hotar datasäkerheten. I takt med att gränsen mellan fysiskt och digitalt 
suddas ut rör attackerna allt mindre vad som händer i en persondator och mer vad 
gäller den fysiska infrastrukturen i samhället. Att bygga robusta system är avgörande 
för att undgå hoten, men experter pekar också på den mänskliga faktorn som fort
satt väldigt viktig, för handhavande och planering av systemen. 

Komplexitet och agilitet i verksamhetsstyrning
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity – VUCA är en modell med bakgrund 
i amerikansk militärstrategi för att förklara det komplexa läget i världen. Förmågan 
att möta en hög grad av ”VUCA” är vad som ofta menas med att vara resilient. 
Agila  arbetsmetoder och självgående medarbetare är en del av grundfilosofin, som 
många organisationer anammar tillsammans med digitalisering av verksamheterna. 
Med ny teknik och nya arbetssätt behöver befintliga medarbetare kompetensutveck
ling eller omställning.
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Sju ägartrender
Vid sidan av trenderna ovan som påverkar de kommunala företagen direkt eller 
indirekt finns ett antal trender med stark påverkan på ägarstyrningen av aktiebolag. 
Dessa är: 

Kapital går från fossil-
beroende till 

fossiloberoende

Ökade krav på
jämställdhet och 

inkludering

Alltmer komplexa 
och krävande

styrelseuppdrag

Mer gränsöverskridande
organisering

och samverkan

Aktieägande
som 

folkrörelse

Nya former av 
ägande och 
blockkedjor

Företag mer 
värderings-

styrda

Kapital går från fossilberoende till fossiloberoende
2020talet inleddes med att världens största fondförvaltare, BlackRock, växlade 
över till hållbara investeringar i klimatkrisens kölvatten. Det finns ett stort intresse 
bland sparare och fondförvaltare att investera i det som är hållbart. Samtidigt är det 
inte alla gånger företagen lever upp till vad som kommuniceras i verksamheten, något 
som granskas och regleras i ökad utsträckning. Även omställningen av industrin 
innebär enorma investeringar, framförallt i Norrland, där 1 000 miljarder investeras 
i bland annat Norrbotten och Västerbotten. Fossilfritt stål, batteritillverkning och 
grön elförsörjning som svar på klimatförändringar och tillhörande krav är exempel 
på framväxande verksamheter.

Aktieägande som folkrörelse
Småspararnas rusning till börsen de senaste åren har aldrig varit så stor, även om 
många har påverkats negativt när inflation och räntor pekar uppåt. Ett ökat intresse 
för sparande bland yngre och ökad tillgänglighet i och med digitala plattformar, 
tillsammans med en lågräntemiljö där många har fått god ekonomisk avkastning 
har lett till en aktieägarhype. Det nya ägandet överlappar också med ökat intresse, 
engagemang och aktivism i ägandet, genom investeringar i bolag som matchar ens 
värderingar. 

Nya former av ägande och blockkedjor
Även om värdet på kryptovalutor går upp och ner, bedöms själva blockkedjetekno
login kvarstå. Nya organisationsformer och lösningar som utnyttjar blockkedjor blir 
allt hetare. Decentraliserade Autonoma Organisationer (DAO) är en form av ”ägande” 
där organisationen inte står under en enskild aktörs kontroll utan sköts av automati
serade processer och frivilligt deltagande utan centralt maktutövande. Tanken är 
att dessa ska kunna finansiera olika projekt genom en deltagarstyrd crowdsourcing: 
Decentralized Finance (DeFi).
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Företag mer värderingsstyrda
Ägares syn på sina företag är i förändring, där huvudrörelsen går från synen på 
företaget som enbart profitskapare till ett vars andra värden och värderingar också 
är viktiga. Självpåtagen reglering i form av märkningar och branschstandarder blir 
allt mer självklart, och att visa på att ett företag verkar för ett högre syfte är närmast 
obligatoriskt. 

Ökade krav på jämställdhet och inkludering
Representation och jämställdhet har blivit allt viktigare frågor för näringslivet. 
World Economic Forum, McKinsey och andra stora aktörer i västvärlden diskuterar 
allt oftare intersektionalitet och representation av olika grupper. Trenden har sitt 
epicenter i USA men sprids genom västvärlden. Dock är det i vissa fall en fråga 
som polariserar, där förespråkare menar att det handlar om nödvändig inkludering 
medan kritiker anser att det kan undergräva meritokratin och snarare leda till ökad 
känsla av vi och dem.

Alltmer komplexa och krävande styrelseuppdrag
Att utse styrelse och att vara styrelsemedlem blir en alltmer komplex uppgift. Verk
samheter finns i en mer komplex tillvaro och kräver expertis i allt från teknikomställ
ning till hållbarhet. 

Mer gränsöverskridande organisering och samverkan
Gränsöverskridande samarbete, samverkan och tidsbegränsade arbetssätt är 
på modet. Stadsplanering, samhällsstyrning, välfärdsproduktion och tackling av 
samhälleliga utmaningar sker allt mer i projektform och inkluderar en blandning av 
offentliga verksamheter, privata aktörer och intressenter.





Vid frågor om rapporten, kontakta:

Om Sobona

Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och 
opinions bildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att 
medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förut
sättningarna för att skapa affärs mässig samhällsnytta. Med arbets
givarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: 
Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser 
används effektivt. Sobonas vision är ett hållbart samhälle präglat av 
utveckling och tillit.

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult och analysföretag som 
hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend och om
världsanalys, innovation, strategi och mjukvarustöd för AIdriven analys, 
omvärldsbevakning och innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta 
de stora sammanhangen till konkret handling. Kairos Future grundades 
1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har egna kontor eller 
samarbetspartners över hela världen.

Tel. 08545 225 00  
Fax. 08545 225 01 
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com

Tel. 08452 77 00  
kontakt@sobona.se
www.sobona.se
www.samhällsbygge2030.se

Madeleine Gimåker  
08452 78 14 

madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén  
08452 79 15 

anna.liren@sobona.se

mailto:info@kairosfuture.com
http://www.kairosfuture.com
mailto:kontakt@sobona.se
http://www.sobona.se
http://www.samhällsbygge2030.se
mailto:madeleine.gimaker%40sobona.se?subject=
mailto:anna.liren%40sobona.se?subject=
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Om Samhällsbygge 2030
Samhällsbygge 2030 är samlingsnamnet för Sobonas arbete med 
att synliggöra de kommunala företagens styrka, potential och den 
kontext som de verkar i, kopplat till framtidens utmaningar.

Läs mer på sobona.se/samhallsbygge2030.

Sobonarapport 2019

http://sobona.se/samhallsbygge2030
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