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Nätverk viktigt

FOTO: NEWS ØRESUND

Tillsättning av styrelseledamöter
sker ofta genom personliga relationer
vilket gör nätverk viktiga. Fördelarna
med styrelsekompetens från andra
sidan sundet är bland annat kulturell
förståelse, marknadskännedom och
kunskap om lagar och regler. Det
menar tre branschrådgivare som har
intervjuats till denna studie.

DIVERSITET. Stine Bosse, styrelseproffs och tidigare
koncernchef för försäkringsbolaget Tryg, ser fördelar med att tänka brett när det gäller kompetens
i styrelser. ”All diversitet är bra när man ska göra
grupparbeten, det är det styrelsearbete är. Man blir
duktig om man tar in folk som är olika. Olika kön,
ålder, bakgrund och nationalitet”, säger hon.

NÄRHETEN MELLAN SKÅNE
OCH SJÄLLAND PÅVERKAR
FÖRETAGENS VAL AV VD OCH
STYRELSELEDAMÖTER

1 254
Så många svenska styrelseposter och
vd-jobb i företag i södra och västra
Sverige samt Stockholm är tillsatta
med personer folkbokförda i Danmark.

En styrelseledamot i ett svenskt
aktiebolag har ett personlig
ansvar för att skatt och avgifter
betalas i tid. Detsamma gäller
inte i Danmark. Där görs i ansvarsfrågor istället en värdering
om det har begåtts fel eller
försummelse.

341
Så många svenska
styrelseposter och
vd-jobb i bolag inom
partihandel är tillsatta
med danska personer.

Siffrorna i rapporten avser ledamöter och vd som är folkbokförda i Danmark men har uppdrag i bolag med säte i Sverige och vice versa. Källa är Bisnode.
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Svenske Bert Nordberg är styrelseordförande i danska
vindkraftstillverkaren Vestas och telecomjätten TDC.
Han tycker att styrelsearbete över sundet behöver
avdramatiseras: ” Vi kan inte hålla på att leta skillnader. Skillnaderna vet vi redan om. Den enda formella
skillnaden är valberedningen. Annars är det samma
sak och det går lika bra att ha en norsk, dansk, finsk
eller svensk ledamot i styrelsen”, säger han.

Olika ansvar i danska
och svenska styrelser
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Så många danska styrelseposter och vdjobb i företag på Själland är tillsatta med
personer folkbokförda i Sverige. 533 är
tillsatta med personer från Stockholm,
195 med personer från Skåne och 121
med personer från Västra Götaland.
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1 104

SAMMANFATTNING

1 104 styrelseposter och uppdrag som verkställande direktörer i danska
bolag i Region Huvudstaden och Region Själland innehas av personer
som är folkbokförda i Sverige. Av dessa är 533 tillsatta med personer
från Stockholm och 195 från Skåne. I motsatt riktning är 1 254 styrelseposter och vd-jobb i bolag i fem sydsvenska regioner och Stockholms
län tillsatta med personer som är folkbokförda i Danmark, varav 760 i
huvudstadsregionen.
De danska personerna som är verksamma i Sverige är jämnt fördelade mellan Skåne och Stockholm. 453 styrelse/vd-poster i vardera län är
tillsatta med danska personer. I Västra Götaland och Halland finns bolag
med ytterligare 314 styrelseposter och vd-jobb tillsatta med personer från
Danmark.
Siffrorna visar därmed att närheten mellan Skåne och Själland har
lett till att många skånska företag har hämtat styrelseledamöter eller
vd från andra sidan sundet. Ofta rör det sig om danska företag som
har etablerat svenska dotterbolag i Skåne och som valt att ha representanter från ägarna i den svenska styrelsen eller ledningen.
När företag i Köpenhamnsområdet söker svenska ledamöter är det
ofta lokala dotterbolag till stora svenska koncerner och ledamöterna
hämtas då vanligen från Stockholm.
Kompetens från andra sidan sundet kan ge företagen fördelar bland
annat när det gäller marknadskännedom, kulturell förståelse samt
kunskap om lagar och regler. Det visar intervjuer med branschrådgivare och personer som arbetar i styrelse eller ledande befattning på
andra sidan Öresund. Men det finns även skillnader som kan vara bra
att känna till bland annat när det gäller vilket ansvar en enskild styrelseledamot har för bolaget, men även i vilka regler som gäller för skatt
och socialförsäkring när man tar uppdrag över sundet.
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Juridiken kring styrelsearbetet skiljer sig åt
När det gäller skillnader finns det bland annat
praktiska sådana i form av olika punkter på mötesagendan och att man i Sverige har en valberedning som nominerar nya ledamöter till styrelsen
vilket inte förekommer i Danmark. Det finns även
skillnader i vilket juridiskt ansvar en styrelseledamot har i Sverige och Danmark där en ledamot i
ett svenskt aktiebolag
till exempel kan bli
”Att rekrytera en dansk vd
personligt ansvarig om
företaget inte har betalat
eller styrelseledamot till
skatt och avgifter i tid.

FOTO: NEWS ØRESUND

”All diversitet är bra när det gäller styrelsearbete,
däribland olika nationalitet”. Så säger danska Stine
Bosse, danskt styrelseproffs och tidigare koncernchef i försäkringsbolaget Tryg, i en intervju till
denna rapport. Hon fick i höstas ett styrelseuppdrag
i svenska Assistansbolaget. ”Vi kan inte hålla på att
leta skillnader”. Orden är svensken Bert Nordbergs.
Han är styrelseordförande i danska vindkraftstillverkaren Vestas och
telecomjätten TDC.

Ökad kompetens
vid rekrytering över
ett svenskt företag eller en
sundet
svensk vd eller styrelseleda- Positiva effekter med
Det finns kompetens
ledamöter
att hämta genom att
mot till ett danskt företag är externa
För små- och mellanstota in någon från andra
ra bolag kan externa
sidan Öresund i styrelse ett vanligt fenomen.”
styrelseledamöter ge en
eller ledande befattning,
positiv effekt. Det visar forskning från Copenhagen
visar flera intervjuer med branschrådgivare och
Business School, CBS. Enligt professorn och forskapersoner som arbetar i styrelse eller ledning över
ren Niels Westergårdh-Nielsen handlar det ofta om
Öresund. Det kan bland annat röra sig om markatt bolagsstyrelserna traditionellt är tillsatta genom
nadskännedom, kulturell förståelse eller kunskap
familje- eller vänrelationer istället för att utgå från
om lagar och regler.
kompetenskrav. En extern styrelseledamot som tas
Nätverk viktiga vid dansk-svensk nominering
in i ett bolag har oftare en högre utbildningsnivå
och en mera relevant kompetens. De ställer oftare
Tillsättning av nya styrelseledamöter sker bland
kritiska frågor och påverkar företagets framtida
annat genom nätverk och personliga relationer.
satsningar.
Vid rekryteringar mellan Danmark och Sverige
blir detta extra tydligt och därför efterfrågar in2 358 dansk-svenska styrelseposter och
tervjupersonerna fler mötesplatser över Öresund.
vd-uppdrag i 1 367 företag
I en dansk styrelse sker inte nomineringar via en
Att rekrytera en dansk vd eller styrelseledamot till
valberedning utan i samråd mellan styrelseordföett svenskt företag eller en svensk vd eller styrelselerande och ägare.
damot till ett danskt företag är ett vanligt fenomen.
Sammanlagt har 1 367 danska och svenska företag
Olika tempo i beslutsfattande och olika
tillsammans 2 358 styrelseposter eller vd-jobb som
syn på avtal
innehas av en person från det andra landet.
Det finns en rad olika uppfattningar om hur man
Analysen bygger på statistik från Bisnode
gör affärer på båda sidor Öresund. I intervjuerna
avseende 2017/2018 för företag i Region Huvudstaframkommer bland annat att det rör sig om olika
den, Region Själland, Skåne, Blekinge, Kronoberg,
tempo i beslutsfattande där svensken oftare söker
Halland, Västra Götaland och Stockholms län med
konsensus vilket kan ta tid medan dansken är
minst tio anställda. Uppgifterna om vilket land stysnabbare på att ta beslut och agera. Det kan även
relseledamöterna/vd kommer från bygger på deras
röra förhandling och synen på avtal som skiljer sig
folkbokföringsadress samma år.
över sundet.
•
745 svenska företag i ovan nämnda regioner har
Öppen hållning underlättar samarbetet
danska styrelseledamöter eller vd. I dessa bolag
Flera av intervjupersonerna lyfter fram vikten av att
finns sammanlagt 1 254 styrelseposter eller vdvara öppen och ha förståelse för det andra landets
jobb tillsatta med en person från Danmark.
marknad och affärskultur. En strategi kan därmed
•
Vanligast är att de danska styrelseledamöterna
vara att ta in lokal kompetens, bland annat genom
sitter med i en svensk styrelse. 124 danskar
ha lokal representation i styrelsen eller rekrytera en
har flera svenska styrelse/vd-uppdrag. Det gör
vd från andra landet.
att det totalt är 1 073 danskar som delar på de

Närheten till Danmark ger Skåne lika många
danska ledamöter/vd som Stockholms län
55 procent av de 2 358 dansk-svenska styrelseleposterna och uppdragen som verkställande direktörer är
tillsatta med personer som bor i någon av huvudstadsregionerna. 760 av dessa uppdrag är tillsatta
med ledamöter som bor i Region Huvudstaden
medan 533 gäller personer som bor i Stockholms
län,195 i Skåne och 121 i Västra Götaland.
Byter vi perspektiv till vilka regioner bolagen med
blandad dansk-svensk styrelse/vd har sitt säte i
skiljer sig länderna mera åt. Medan det finns 1 104
styrelse/vd-poster tillsatta med svenska personer i
danska bolag i Region Huvudstaden och Region
Själland är endast 453 styrelseuppdrag och vd-jobb
tillsatta med danska personer i Stockholms län.
Det skånska näringslivet har lika många styrelseposter och vd-uppdrag tillsatta med danska personer
som företagen i Stockholms län, 453.
Det innebär att Skånes närhet till Själland ger utslag
i statistiken. Sedan slutet av 1800-talet har det skett
en rad danska bolagsetableringar i Skåne, däribland
Aller (från början i Helsingborg), Icopal (Malmö)
och McNeil (fd LEO i Helsingborg). De fyra största
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55 procent av de 2 358 dansk-svenska styrelseledamöterna och verkställande direktörerna bor i någon av huvudstäderna.

•

•

totalt 1 254 svenska styrelse- och vd-uppdragen.
622 danska företag i Region Huvudstaden och
Region Själland har svenska styrelseledamöter
eller vd. I dessa bolag finns sammanlagt 1 104
styrelseposter eller vd-jobb tillsatta med en
person från Sverige.
81 svenskar sitter med i flera danska bolagsstyrelser. Sammanlagt delar 1 013 svenskar på de 1 104
danska uppdragen som styrelseledamot eller vd.

danska läkemedelsföretagen Novo Nordisk, Lundbeck, LEO Pharma och Ferring har valt att etablera
sina svenska kontor i Malmö istället för Stockholm.
Bland övriga stora danska dotterbolag i Skåne kan
nämnas DSV Road (Landskrona), Frode Laursen
(Åstorp) och Jysk (Arlöv).
Få fristående små bolag går över sundet
Vid en första studie av statistiken noteras att småföretagen med under 50 anställda svarar för en
majoritet av de dansk-svenska styrelseuppdragen
och vd-posterna. En djupare studie visar dock
att det stora flertalet av de små bolagen antingen
ingår i en koncern, ofta från grannlandet, eller
har stora ägare. Ett exempel är det lilla bioteknikföretaget Ascelia Pharma på Medeon i Malmö
med danska vd:n Magnus Corfitzen och få anställda. Bland ägarna finns Sunstone Capital och
Øresund-Healthcare Capital. I mitten av mars
noterades bolagets aktie på Nasdaq i Stockholm.
Parti- och detaljhandel dominerar
Eftersom denna analys gäller antalet styrelseledamöter och verkställande direktörer och inte
bolagens omsättning är det inte givet att storföretag som Ericsson och Volvo lyser fram. Koncerner
med många dotterbolag och många dansk-svenska
ledamöter/vd hamnar överst på våra listor.
Branschmässigt är det partihandel och detaljhandel som toppar med flest antal dansk-svenska
styrelseledamöter och verkställande direktörer över
ländergränserna. Andra vanliga branscher är it- och
datakonsulter, transport/logistik, tillverkningsindustri samt huvudkontor/företagstjänster.
7
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2 358 DANSK-SVENSKA STYRELSEPOSTER OCH VD-UPPDRAG
Det dansk-svenska samarbetet i företagens styrelse- och direktörsrum är omfattande. Sammanlagt finns det 1 367 företag i Region Huvudstaden, Region
Själland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland och Stockholms län med styrelseledamöter och verkställande direktörer från det andra
landet. Totalt handlar det om 2 358 dansk-svenska ledamöter/vd som fördelas på 1 104 uppdrag med svenska personer i danska bolag och 1 254 uppdrag
med danska personer i svenska bolag. Det visar denna analys baserad på data från 2017/2018 från Bisnode. Med dansk-svensk menas i den här analysen att
personen är folkbokförd i det ena landet och sitter med i en styrelse eller har ett vd-jobb i ett företag med säte i en av de angivna regionerna i andra landet.
De 1 104 uppdragen med svenska ledamöter och verkställande direktörer gäller personer verksamma i totalt 622 bolag i Danmark. I 286 av dessa företag
finns endast en svensk person med i styrelsen eller som vd. De 1 254 uppdragen med danska ledamöter och verkställande direktörer gäller personer som är
verksamma i totalt 745 bolag i Sverige. I 417 av dessa företag finns endast en dansk person med i styrelse eller som vd.
Källa: Bisnode

Själland

Svenska företag
Företagens regionala placering och antalet
styrelseleposter och vd-uppdrag från Sverige
(danska bolag) respektive Danmark (svenska
bolag)

1 104

KVANTITATIVA DATA:
Bolag med dansk-svenska
styrelseledamöter eller vd

Antal styrelseposter och vd-jobb
i danska företag
med säte i Region
Huvudstaden och
Region Själland
som är tillsatta
med personer
folkbokförda i
Sverige

Det finns lika många styrelseposter och vd-uppdrag med dansk innehavare
i skånska bolag som i bolag i Stockholms län. Det är ett av de mest anmärkningsvärda resultaten av denna strukturanalys. Ofta rör det sig om skånska
företag med danskt ägande och mera sällan om fristående mindre företag. När
företag i Köpenhamnsområdet rekryterar svenska ledamöter/vd riktar de oftare
blicken mot Stockholm. Vanligen gäller det dotterbolag till svenska storföretag.

Denna analys omfattar danska bolag med minst 10
anställda och säte i Region Huvudstaden eller Regi8
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453

453

Antal styrelseposter och vd-jobb i
Skånska företag
tillsatta med personer från Danmark

Antal styrelseposter
och vd-jobb i företag
i Stockholms län
tillsatta med personer från Danmark

Danska
ledamöter/
vd i svenska
bolag

Bolagens
storlek,
antal
anställda

Svenska
ledamöter/
vd i bolag på
Själland

>1 000

26

>1 000

44

500 - 999

27

500 - 999

48

200 - 499

80

200 - 499

87

100 - 199

127

100 - 199

128

50 - 99

243

50 - 99

157

10 - 49

751

10 - 49

640

Summa

1 254

Summa

1 104

Svenska företag avser bolag med säte i Skåne, Blekinge, Kronoborg,
Halland, Västra Götaland och Stockholms län. Danska bolag avser bolag
med säte i Region Hovedstaden och Region Själland.

DANSKA BOLAG HAR FLER LEDAMÖTER FRÅN STOCKHOLM ÄN SKÅNE
533 av de totalt 1 104 styrelseposterna och vd-uppdragen med svenska innehavare i danska bolag i Region Själland och Region Huvudstaden avser personer
folkbokförda i Stockolms län jämfört med 195 i Skåne. En förklaring är att det oftast rör sig om svenska storföretag med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Danmark med svenska styrelseledamöter. När det gäller danska ledamöter i svenska bolag hävdar sig däremot Skåne bättre. I såväl Stockholms län som
Skåne finns det vardera 453 styrelseposter och vd-jobb med danska innehavare. Öresundsbron och närheten till Danmark ger därmed avtryck i statistiken.

on Själland och med styrelseledamöter eller vd som
är folkbokförda i Sverige. På motsvarande sätt ingår
svenska bolag med säte i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland och Stockholms län
som har styrelseledamöter eller vd som är folkbokförda i Danmark. Analysen bygger på datakörningar
under 2017/2018 från Bisnode.
En tydlig slutsats är att närheten mellan Skåne och
Själland påverkar valet av styrelseledamöter. Trots att
Skåne är mindre än Stockholm finns det lika många
styrelseposter och vd-uppdrag tillsatta med danska
innehavare i näringslivet, 453 uppdrag i vardera region. I Västra Götalands näringsliv är 263 styrelseposter och vd-jobb tillsatta med danska personer och i
Halland gäller det 51 uppdrag. I Kronobergs län och
Blekinge län är antalet danskt tillsatta styrelseposter
och vd-jobb betydligt färre, 20 respektive 14.

Stockholm

Bolag med säte i Västra Götaland har 263 styrelseposter/vd-jobb tillsatta
med personer från Danmark. Motsvarande siffra för bolag i Halland är 51
danskar, i Kronoberg 20 danskar och i Blekinge 14 danskar.

760
Utbytet på lednings- och styrelsenivå mellan företagen i Danmark och Sverige är stort visar denna
dansk-svenska företagsanalys. Det finns 1 254
styrelseposter och vd-uppdrag med dansk innehavare
i svenska bolag med säte i de sex svenska län som
granskas. Hos företagen i danska Region Själland
och Region Huvudstaden finns 1 104styrelseposter/
vd-uppdrag registrerade med svenska innehavare.
I båda länderna rör det sig vanligen om bolag med
ägare i det andra landet och inte sällan utgör de en
del av ett danskt eller svenskt storföretag. De aktuella
bolagen med representanter från det andra landet är
dock oftast relativt små, flertalet med färre än 100
anställda. Likaså gäller flertalet av uppgifterna styrelseledamöter, antal dansk-svenska vd är betydligt färre.

Skåne

Bolagens
storlek,
antal
anställda

Danska företag

Här bor danskarna i de svenska bolagen med säte i
Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland och Stockholms län. Siffran avser antal poster
med svensk innehavare

1 254

Så många styrelseposter och vd-upp
drag i bolag med säte i de sex svenska
regionerna är tillsatta med danska personer folkbokförda i respektive region.

533

Här bor svenskarna som arbetar som styrelse
ledamöter eller verkställande direktörerna i
danska företag med säte på Själland

1 104

Så många styrelseposter och vd-uppdrag i
bolag med säte i Region Huvudstaden och
Region Själland är tillsatta med svenskar
folkbokförda i respektive region.

216
Region
Huvudstaden

Region
Mittjylland

195

178
100
Reg. Själland

Övrigt

Stockholms
län

Skåne

229
147
Västra
Götaland,
Halland

Övrigt

Stapeln övrigt i diagrammen omfattar övrig geografi i landet samt personer som inte uppgett folkbokföringsadress.
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Det finns flera förklaringar till att många skånska bolag
har danska styrelseledamöter.
Många danskägda bolag i Skåne
Främsta anledningen till den stora förekomsten av
danska styrelseledamöter och verkställande direktörer i skånska företag är att många danska företag valt
att etablera sina svenska dotterbolag i Skåne. Då är
det naturligt att ha med representanter från ägarna i
den svenska dotterbolagsstyrelsen.
I Malmö har de stora danska läkemedelsbolagen
sina svenska dotterbolag, här finns danska vindkraftstillverkaren Vestas nordeuropeiska säljbolag
liksom e-handelsföretaget Boozt Fashion med dansk
företagsledning och till stora delar dansk styrelse och historiskt stora danska ägarintressen. Det
dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen Malmö
Port har formellt sitt säte i Malmö och bidrar ytterligare med danska ledamöter och dansk vd. Likaså
finns här Mercedes-Benz dansk-svenska huvudkontor och danska takmaterialföretaget Icopals svenska
kontor. Även företag som AarhusKarlshamn och
Beijer Ref kan betecknas som dansk-svenska med
inslag av danskt ägande liksom de olika bolagen
inom Ikea/Ikano-sfären med flera tusen sysselsatta
enbart i Malmö har starka historiska kopplingar
till Danmark. Färskare danska etableringar i Malmö
är Illums Sverige, Huscompagniet och K.W. Bruun
Autoimport som hanterar den svenska agenturen för
Peugot via Malmö.
I Helsingborg har rederiet Forsea (fd HH-Ferries)
helt naturligt danska ledamöter men svensk vd. I flera
fall har skånska bolag fått danska ägare och därmed
även dansk representation i t.ex. styrelser. Slakteriföretaget Kls Ugglarps ägs till exempel av Danish Crown
medan växtförädlingsföretaget Hilleshög i Landskrona
numera heter MariboHilleshög med danskt ägande.
Medicinteknikföretaget Hemocue i Ängelholm ingår
sedan många år i danska Radiometer-koncernen.
Rekrytering av kompetens över Öresund
Möjligheten att rekrytera utländsk kompetens är viktig
för det skånska näringslivet. Ett exempel är Assa Abloy
Entrance Systems i Landskrona som har en dansk
koncernchef som pendlar från Köpenhamn. Franskägda
Skånemejerier valde att rekrytera en vd från Spanien
som bosatte sig i Köpenhamnsområdet och pendlar till
arbetet i Malmö. Genom sin bosättning i Danmark räknas han in bland de danska direktörerna i skånska bolag.
Blickar vi utanför näringslivet ser vi även flera danska
chefer för kulturinstitutioner som Form Design Center,
Malmö Opera och Region Skånes kulturförvaltning.
10
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Danska investerare i Skåne
I viss mån går det även att skönja hur danska ägarintressen i skånska innovationsföretag ger utslag i styrelsesammansättningen. Christian Lindeggard Jepsen från danska riskkapitalbolaget Sunstone Capital är till exempel
styrelseledamot i innovativa databasföretaget Neo4you i
Malmö. Sunstone Capital är även delägare i de skånska
bioteknikföretagen Alligator Bioscience i Lund och
Ascelia Pharma i Malmö där Sunstones svenske partner
Peter Benson är styrelseordförande. Ascelia Pharma har
även dansk vd.
Danska bolag blickar ofta mot Stockholm
Att danska bolag på Själland har en starkare koppling
till Stockholm än till Skåne när det gäller rekrytering av styrelse och vd är en annan slutsats av denna
analys.Inte sällan handlar det om stora svenska
koncerner med huvudkontor i Stockholm och som
har ett danskt dotterbolagskontor i Köpenhamn med
blandande dansk-svenska styrelser och ibland även
en svensk dotterbolags-vd. Notera att dotterbolagen i
Danmark kan ha relativt få anställda.
När det gäller 533 av totalt 1 104 styrelseposter
och vd-jobb med svensk innehavare i de danska bolagen är personen folkbokförd i Stockholms län. 195 av
posterna är tillsatta med personer bosatta i Skåne och
147 med personer i Västra Götaland och Halland.
I samtliga tre svenska storstadsregioner finns
koncerner som etablerat danska dotterbolag. Det
handlar till exempel om svenska företag som Alfa
Laval, Volvo, Volvo Cars, Awapatent, Bonnier, Duni,
Eniro, Fagerhult, Mölnlycke, ÅF, Sweco och Stena.
Dessa danska etableringar har resulterat i att många
danska bolag idag har svenska styrelseledamöter och
ibland även svensk vd.
Vi kan även notera en grupp med internationella
bolag med nordiska huvudkontor i Sverige och med
verksamhet i Danmark såsom E.on, Zumtobel (Zg
lighting) och Hi3G.
Viktiga handelspartners
En slutsats av att många dansk-svenska bolagsstyrelser
även har ägarkopplingar som går över gränserna är att
det underliggande sambandet handlar om det stora
handelsutbytet mellan länderna. Danmark var förra året
Sveriges fjärde största exportmarknad - före USA, Storbritannien och Kina. Sverige var förra året Danmarks
näst största exportmarknad.
När det gäller skånska styrelseledamöter och vd i danska
bolag kan några unika tendenser urskiljas:
•
Öresundsregionala verksamheter med formellt
säte i Köpenhamn lyser fram såsom Öresundsbro
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•

Konsortiet och Medicon Valley Alliance. Life Sciencebranschen ger även avtryck i analysen genom
att Getinge och Ferring Pharmaceuticals är två
bolag med svenska ledamöter i Danmark.
Skånska fastighetsbolag är aktiva investerare
i Köpenhamn och det har resulterat i danska
dotterbolag med svenska styrelseledamöter. Här
finner vi bland annat bolag som Heimstaden och
Wihlborgs.

Avståndet har betydelse - Öresundskusten
dominerar
Den geografiska närheten tycks ha stor betydelse för
etablering av styrelseuppdrag mellan Danmark och
Sverige. Bortsett från den ofta ägarstyrda kopplingen
mellan huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm är
det städerna närmast Öresundskusten som har störst

antal styrelseledamöter/vd med uppdrag i grannlandet.
I Skåne är Malmö och Helsingborg totalt dominerande när det gäller bolag med danska styrelseledamöter/
vd. Närheten i kombination med gränsöverskridande
infrastruktur i form av Öresundsbron och färjor gör att
det går snabbt att röra sig mellan länderna. En annan
faktor som inverkar är den historiska lokaliseringen av
de aktuella företagen.
Danska butikskedjan Netto valde Falkenberg i
Halland för att etablera sitt svenska huvudkontor
och lager med de tre svenska storstäderna inom
relativt kort avstånd. Danska färjerederiet och logistikföretaget DFDS finns i Karlshamn i Blekinge
varifrån de driver färjelinje till Litauen. Danska
gasproducenten Strandmöllen byggde 2011-2014
en fyllningsanläggning och fabrik för produktion

Många dansk-svenska bolag finns vid Öresundskusten
Många företag med dansk-svensk styrelse eller vd
har sitt säte vid Öresundskusten. I Köpenhamn finns
såväl skånska bolag som it-konsulten Jayway som de
danska huvudkontoren för svenska storföretag som
Hennes & Mauritz, Bonnier Publications, Scandic
Hotels och Sweco (Ørestad) där det naturligt återfinns
flera svenska representanter i styrelser och ibland
som vd. Ytterligare en rad svenska företag har sina
danska huvudkontor i omgivande kommuner. Volvo
Cars Denmark har sitt kontor i Herlev. Alfa Laval har
sitt danska huvudkontor i Søborg medan Scania Danmark finns i Ishøj. Det finns även svenska representanter i många heldanska företag som t.ex. Dagbladet
Børsen och Genmab.
På den skånska sidan har de stora danska läkedelsföretagen sina svenska huvudkontor i Malmö
men även många bolag med huvudkontor i Skåne har
styrelseledamot och/eller vd som bor på Själland,
däribland Boozt Fashion i Hyllie, Skånemejerier i Malmö och Assa Abloy Entrance Systems i Landskrona.

De skånska bolagens säte,
kommunvis

Antal styrelseposter
och vd-uppdrag med
danska innehavare

Malmö

De danska bolagens säte,
kommunvis

204

København

Antal styrelseposter
och vd-uppdrag med
svenska innehavare
377

Helsingborg

95

Herlev

61

Arlöv

22

Brøndby

59

Lund

16

Taastrup

46

Landskrona

12

Ballerup

43

Kristianstad

8

Glostrup

42

Hörby

8

Søborg

38

Källa: Bisnode
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av lustgas i Ljungby i Kronobergs län. Dessa val får
sedan genomslag i statistiken över svenska bolag
med danska styrelseledamöter/vd.
Medan de svenska bolagen med danska ledamöter
är relativt spridda över Sverige råder en helt annan
koncentration kring Köpenhamn när det gäller danska
bolag med svenska ledamöter. Med reservation för
att denna analys endast omfattar två danska och sex
svenska regioner svarar personer bosatta i Region Huvudstaden (med Köpenhamn) för omkring 60 procent
av den danska styrelserepresentationen i de svenska
företagen. Köpenhamns kommun är hemvist för ett
stort antal danska ledamöter i svenska bolag följt av
kringliggande kommuner som Herlev, Brøndby, Taastrup, Ballerup, Glostrup och Søborg.
Partihandel dominerar
Resultatet av denna analys pekar på att partihandel
och butikshandel är viktiga branscher när det gäller
bolag med styrelseledamöter eller vd från grannlandet. Parti- och detaljhandeln är väl integrerad mellan
Danmark och Sverige. När det gäller modeindustrin har
svenska Hennes & Mauritz sedan åtskilliga år varit en
viktig del av det danska butiksutbudet precis som Ikea
varit det inom heminredning. Att det är två svenska
kedjor undgår inte de danska kunderna.
De danska butiskedjorna är däremot inte
lika nationellt profilerade när de etablerar sig i
Sverige. Den danska Bestsellerkoncernen från
Brande på Jylland har inte någon dansk profil
utan arbetar med butiksnamn som Vero Moda
och Jack & Jones. Samma sak gäller snabbväxande lågpriskedjan Normal.
Danska detaljhandelskedjan Netto och hem
inredningskedjorna Jysk och Illums Bolighus är
däremot företag med dansk profil och danska styrelseledamöter i de svenska dotterbolagen.
It- och datakonsulter i Danmark är en annan
bransch med många styrelseledamöter från andra
sidan Öresund. Internationella konsultfirman
Accenture finns i båda länderna liksom skånska
Jayway och svenska Knowit. Likaså arbetar många
teknikkonsulter över Öresund vilket också ger
utslag i statistiken över dansk-svenska styrelseledamöter. Rambøll, WSP och Sweco är exempel på tre
bolag som arbetar över gränsen. Dansk arkitekturs
framgångar i Sverige avspeglas också i statistiken.
Vägtransport, godstrafik och stödtjänster till
transport är mera uppmärksammat, inte minst
genom danska DSV:s stora etablering i Landskrona.
Andra stora danskaaktörer med dotterbolag i Sve12
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rige och därmed danska styrelseledamöter är DFDS
Logistics, Frode Laursen och numera danskägda
GDL Transport.
När det gäller life science, den enda bransch där
Öresundsregionen är större än Stockholm, finns
bolagen uppdelade under olika rubriker - verksamhet som utövar huvudkontor samt partihandel med
medicinsk utrustning och apoteksvaror.
I Skåne finns danska styrelseledamöter/vd i en
rad life science-företag: Arjo, Astellas Pharma, Atos
Medical, Hemocue, LEO Pharma, Novo Nordisk
och Polypeptide.
På Själland finns svenska styrelseledamöter/vd i
bolag som Alk-Abelló, Baxter, Becton Dickinson,
Genmab, Mediplast och Novozymes.
Sammanfattningsvis kan noteras att dansk/svenska
styrelse- och vd-poster till stora delar speglar handelsutbytet mellan länderna. Relativt stora industrikoncerner som Volvo, Alfa Laval och Scania ger dock
ett mindre avtryck räknat i antalet dansk-svenska
styrelseledamöter jämfört med deras exportvärde.
Handelsföretag, konsulter och logistikföretag fördelas
över fler bolag vilket ger en ökad synlighet i statistiken över dansk-svenska styrelseledamöter.

OM STATISTIKEN
Materialet baseras på ett urval av företag: beställt från Bisnode
Sverige och Bisnode Danmark från datakörningar gjorda
under 2017/2018. Det innebär att styrelseledamöterna och
verkställande direktörernas folkbokföringsadresser är hämtade
under samma period. Ändringar kan ha skett därefter. Avsikten
med rapporten är att ge en strukturbild av utbytet av ledande
personer i styrelser och som verkställande direktörer mellan
Danmark och Sverige.
Sökningen är gjord på folkbokföringsadress och omfattar därmed
inte heller de exempel då ledamöter och/eller vd är född och uppvuxen i Danmark, nu arbetar i Sverige och är folkbokförd i Sverige.
Med dansk respektive svensk ledamot eller vd avses person som är
folkbokförda i respektive land, inte vilket land personen är född i.
Bisnode Sverige: företag med säte i Skåne, Blekinge, Kronoberg,
Halland, Västra Götaland och Stockholms län och som har
styrelseledamot och/eller vd som är folkbokförd i Danmark.
Företagen i urvalet har minst 10 anställda.
Bisnode Danmark: företag med säte i Region Sjælland eller Region Hovedstaden och som har styrelseledamot och/eller vd som är
folkbokförd i Sverige. Företagen i urvalet har minst 10 anställda.
Det innebär att t.ex. vindkraftstillverkaren Vestas inte omfattas av
materialet då bolaget har sitt huvudkontor i Aarhus på Jylland.
Vestas har såväl svensk vd som svensk styrelseordförande.
Företag med mindre än 10 anställda omfattas inte av den kvantitativa delen av rapporten.

Största branscher - bolag i Danmark med svenska styrelseledamöter/vd

Antal svenska ledamöter

Partihandel

343

Data/it/telekom

109

Transport land/sjö/luft

83

Tillverkningsindustri

73

Media

64

Finans och försäkring

54

Detaljhandel

53

Huvudkontor och företagstjänster

46

Största branscher - bolag i Sverige med danska styrelseledamöter/vd

Antal danska ledamöter

Partihandel

341

Transport land/sjö/luft

126

Huvudkontor och företagstjänster

111

Tillverkningsindustri

104

Detaljhandel

86

Livsmedelsproduktion

52

Data/it/telekom

49

Bygg- och anläggning

47

Svenska företag avser bolag med säte i Skåne, Blekinge, Kronoborg, Halland, Västra Götaland och Stockholms län. Danska bolag avser bolag med säte i
Region Hovedstaden och Region Själland. Styrelseledamöternas och verkställande direktörernas nationalitet avser deras folkbokföringsadress.
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DE STÖRSTA FÖRETAGEN I SVERIGE MED DANSKA STYRELSELEDAMÖTER/VD

DE STÖRSTA FÖRETAGEN I DANMARK MED SVENSKA STYRELSELEDAMÖTER/VD

Ordmolnet nedan visar svenska bolag med danska styrelseledamöter eller verkställande direktörer. Ju fler danska ledamöter ett svenskt bolag har, desto större stil skrivs bolagsnamnet ut med. Här visas enskilda bolag, inte
koncerner som i tabellen längre ned. Det gör att t.ex. den danska räddningskoncernen Falcks svenska verksamhet inte kommer med i ordmolnet eftersom de danska ledamöterna är uppdelade på flera separata bolag. I
tabellen under ordmolnet har alla koncernbolagen räknats samman och då hamnar Falck överst på listan.

Ordmolnet nedan visar danska bolag med svenska styrelseledamöter eller verkställande direktörer. Ju fler
svenska ledamöter ett danskt bolag har, desto större stil skrivs bolagsnamnet ut med. I Danmark driver
Göteborgsbaserade Stena sväl rederiverksamhet som återvinningsanläggningar. I ordmolnet visar vi Stenas
verksamheter var för sig medan vi anger den samlade koncernuppgiften i tabellen nedan - då hamnar
Stenakoncernen i topp.

SVENSKA BOLAG med säte i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland och Stockholms län med minst fyra danska styrelseledamöter eller vd. Storleken på bolagsnamnen avgörs av antalet danska ledamöter, inte av omsättning. Bolagsnamn kan nämnas
flera gånger i mindre stil. Urvalet av antal ledamöter/vd gör att vissa exportmässigt stora bolag med få ledamöter från grannlandet
Word Art
2019-04-10 05)06
inte är med.

DANSKA BOLAG med säte i Region Huvudstaden och Region Själland med minst fyra svenska ledamöter eller vd. Storleken på
bolagsnamnen avgörs av antalet svenska ledamöter, inte av bolagens omsättning. Bolagsnamn kan nämnas flera gånger i mindre stil.
Urvalet genom antal ledamöter/vd gör att vissa exportmässigt stora bolag med få ledamöter från grannlandet inte är med.

KONCERNER med säte i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland eller Stockholms län med minst åtta danska ledamöter
Koncern med svenska bolag
med dansk vd eller danska
styrelseledamöter

about:blank

Antal bolag
med danska
ledamöter

Antal danskbemannade
styrelseposter

Antal danskar som
innehar styrelseposter

Verksamhet

Sida 1 av 1

Word Art

2019-04-10 05)22

KONCERNER på Själland med minst sex svenska ledamöter eller vd
Koncern med danska bolag
med svensk vd eller svenska
styrelseledamöter

about:blank

Antal bolag
med svenska
ledamöter

Antal svenskbemannade
styrelseposter

Antal svenskar som
innehar styrelseposter

Sida 1 av 1

Verksamhet

Falck

9

18

10

Dansk räddningskoncern

Stena

4

13

11

Rederi och återvinning

DIS Stockholm

1

8

8

Dansk verksamhet för utlandsstudier

Indutrade

6

13

8

Industrikoncern

Copenhagen Malmö Port

2

8

7

Dansk-svensk hamnoperatör

NCC

3

8

8

Bygg- och fastighet

DFDS

6

12

6

Danskt rederi

Rezidor

2

8

8

Hotell

Audika

3

9

5

Hörselkliniker ägda av Demant

Volvo

3

7

7

Fordonsindustri

DSV

3

8

5

Danskt logistikföretag

ÅF

3

8

6

Teknikkonsult

NewCap

3

8

4

Dansk finanskoncern

Bonnier

2

6

6

Media

ScanAm

3

8

4

Logistik

Zacco

2

6

6

Patent- och immaterialrättskonsult

Total Produce

7

15

3

Livsmedel

Ragn-Sells

2

6

5

Återvinning

Skånemejerier

7

11

2

Franskägd mejerikoncern

SF

2

6

5

Biografer

Procurator

6

9

2

Grossist städ, kontors och skyddsutr.

Skandia

2

6

5

Försäkring

DER Touristik

4

8

2

Tysk resekoncern

Addlife

2

6

3

Life science

14
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Kulturell förståelse, marknadskännedom och kunskap om lagar och regler. Det
är några av fördelarna med att ta in kompetens från den andra sidan sundet när
företag etablerar en aktivitet över gränsen. Det menar företagsrådgivare från
näringslivsorganisationer i regionen som har intervjuats till denna rapport. De får
inga direkta frågor från sina medlemmar eller kunder om styrelseuppdrag på andra sidan sundet. Det är vanligare att företagen tänker in kompetensbehovet när
det gäller att rekrytera branschpersoner till verksamheten. Men rådgivarna ser
fördelar även på styrelsenivå och betonar då vikten av personliga nätverk.
I denna rapport har vi intervjuat företrädare för tre
företagsrådgivare från näringslivsorganisationerna:
Dansk Erhverv, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Business Sweden i Köpenhamn. Ingen av dem har tagit fram någon särskild information
om styrelsearbete i det andra landet och får heller
inte ofta frågor om det.
– Jag tror det är något som handlar mer om personliga relationer. Jag tror inte att det är så många
som systematiskt söker styrelseledamöter i Sverige.
Det är ofta relationsbaserat. Sedan är det kanske
några företag som på egen hand söker ledamöter på
andra sidan Öresund, säger Per Thye Rasmussen,
chefkonsulent på Dansk Erhverv, och fortsätter:
– Några gånger är det enklare att ha med en
16

person från Etiopien i styrelsen. Då kan man fysiskt
se att personen kommer från en annan kultur till
skillnad från en som liknar en själv men kommer från
en annan kultur. Om man vill ha succé i sin styrelse
så ska man prova att ta med någon som inte liknar en
själv. Om du som svensk gör affärer i Danmark är det
kanske klokt att ha en dansk med i styrelsen.
Det är vanligt att svenska bolag söker lokal kompetens
inom till exempel försäljning eller kundkontakt när
ett de etablerar sig i Danmark, men det är kanske mer
bortglömt i styrelsearbetet. Det menar Mikaela Sundberg, country manager Denmark på Business Sweden.
– Det kan ha utvecklats under de senaste åren, men
jag tror fortfarande inte att man tänker på det när det
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019

gäller styrelser. Man tänker mer på vikten av att få in
branschkunskap än lokal kompetens där, säger hon.
Ger kunskap och kännedom om marknaden
De är alla tre överens om att det finns potential för
företag att ta in en ledamot i styrelsen som kommer
från den andra sidan sundet om företaget är intresserad av den marknaden.
– Det ger en inblick i hur man tänker och
bedriver affärer. Är det så svårt eller är regler och
arbetssätt liknande? Är man intresserad ska man se
till att skaffa sig kunskap om varandra och skapa sig
en uppfattning om strukturerna i Sverige respektive
Danmark. Vill man som bolag in på den danska eller
svenska marknaden kanske man ska söka en kandidat
från andra sidan sundet. Det tror jag skulle vara till
stor hjälp, säger Ulrika Dieroff, chef affärsservice på
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
– Du får på så vis in kunskap, förståelse,
kännedom om båda marknaderna och bygger in
det på högsta nivå. Den kunskapen trillar sedan
ner genom hela organisationen vilket förbättrar
förutsättningarna att lyckas på en annan marknad.
Diskussionerna förs ju från toppen. Man bygger in
både den kulturella och marknadsförståelsen mer i
organisationen om man får in det på styrelsenivån,
säger Mikaela Sundberg.
– Man får marknadskunskap och kulturell
kunskap. Det har hänt att danska företag har använt
fel förpackning när man lanserat en vara i Sverige.
Man får även kunskap om olika länders redovisningspraxis och lagar, säger Per Thye Rasmussen.
Per Thye Rasmussen ser även ett samband när företag tar in någon i styrelsen med en annan nationalitet att det följer fler därefter.
– När det kommer en svensk direktör eller ordförande till ett danskt företag följer det ofta med fler
svenskar på olika poster. Samma sak är det för andra
länder. När Rockwool 2004 anställde en holländsk
vd flyttade en massa holländare upp till Roskilde.
Man vill gärna ha några som förstår en, säger han.
Skillnader i affärskultur och regler
Det finns många uppfattningar om hur affärskulturen är på den andra sidan sundet, visar intervjuerna i denna rapport. Det handlar bland annat om
olika tempo i beslutsfattandet och om synen på
avtal och förhandling.
– På många områden är man nog mer strukturerad i Sverige eftersom det är mera reglerat. Det finns
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fortfarande några kulturella barriärer där det är svårt
att skilja mellan vad som är myter och vad som är
realitet. Vi uppfattar svenskarna som mera konsensusorienterade. Jag har själv lett en verksamhet med
filial i Sverige. När man vid ett möte säger att nu
gör vi så här, är vi eniga? De svarar ja, men innan vi
hann ut till Arlanda kom ett mail från någon som
inte höll med. Som dansk blir man förundrad, för
vi fattade ju ett beslut. I Danmark blir det så när beslutet är fattat. Det är mera demokratiskt i Sverige,
säger Per Thye Rasmussen och fortsätter:
– Man ska försöka få med den kulturella intelligensen när man pratar med folk i andra länder.
Ibland upplever jag att vi danskar anser att det sätt
vi gör saker på är det rätta. Och det vill vi berätta
för alla andra.
FOTO: NEWS ØRESUND
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ERFARENHETER:
Tre branschrådgivare om
fördelar med styrelsearbete
över Öresund

ERFARENHETER BRANSCHRÅDGIVARE

Mikaela Sundberg, Trade Commissioner och Country Manager Denmark på Business Sweden.

”Du får på så vis in kunskap, förståelse, kännedom
om båda marknaderna och
bygger in det på högsta
nivå. Den kunskapen trillar
sedan ner genom hela organisationen vilket förbättrar
förutsättningarna att lyckas
på en annan marknad.”
Business Sweden i Köpenhamn rekommenderar ofta
svenska företag som vill in på den danska marknaden
att rekrytera lokal branschkompetens till exekutiva
och operativa tjänster i Danmark.
– Vi brukar säga att de ska rekrytera lokalt i
Danmark. Det är faktiskt ofta det företagen har
17

”Det ger en inblick i hur
man tänker och bedriver
affärer. Är det så svårt eller är regler och arbetssätt
liknande?”
tänkt sig och vi pushar för det, ni kan inte driva
försäljning på samma sätt med en svensk säljare.
Det ger bättre marknadskännedom, kulturell förståelse, nätverk och tillgång till språket, säger Mikaela
Sundberg.
Hon tror även att det kan ge värdefull input att
göra detsamma i styrelsen. Det hänger ihop med att
det finns skillnader mellan länderna, menar hon.
– Du måste få in kompetensen hela vägen upp
till styrelsenivå så att du får med dig en verklig
förståelse för marknaden. Danmark är annorlunda,
det går inte att komma ifrån. Danskarna förstår sig
inte på svenskarna, det är samma problematik åt
andra hållet. Olika tempo i beslutsfattandet, danskarna fattar beslut och kör och omvärderar kanske
beslutet efteråt. I Sverige ska man ha konsensus och
det förstår inte danskarna, de tycker det är otroligt
frustrerande att behöva vänta. Där har man verkligen ett mentalt/kulturellt hinder. Men när man
väl får till en deal och lär sig förstå varandra, då har
man verkligen styrkorna från båda hållen och det
blir väldigt kraftfullt, säger Mikaela Sundberg.
Typ av bolag också viktigt
Det finns fler faktorer än bara om det är danskt eller
svenskt bolag som kan påverka hur ett styrelseuppdrag ser ut, framhåller rådgivarna.
– Jag tror att det skiljer sig beroende på vad det är
18

Men jag är inte lika säker på att man är medveten
om att man ska ha en balans i det, den frågeställningen dyker inte upp spontant från företagen.

för bolag. Jag tror egentligen inte att det skiljer sig så
mycket mellan svenskt och danskt där. Det handlar
nog mer om ledarskapet oavsett vilken sida man
befinner sig på, säger Ulrika Dieroff och fortsätter:
– Jag tror att det är rakare i danska bolag. Men
jag tänker att när man kommer upp på styrelsenivå
så måste det ändå vara rakt och konkret. Jag hoppas
att styrelsearbete bedrivs på bra sätt på båda sidor.
Där är man ju invald för att man är önskad i sammanhanget. Där har man ju inte chef/anställd-förhållandet, man har ju blivit tillfrågad och accepterat
ett uppdrag, så jag tycker ju uppdraget borde vara
det samma styrelsemässigt sett, säger Ulrika Dieroff.
– Jag vet inte hur aktiv roll man har som styrelseordförande i Sverige. Jag tror att företagets storlek
har större betydelse än skillnader mellan länderna,
säger Per Thye Rasmussen.
Bransch spelar också in när det gäller företagens
tillvägagångssätt vid en etablering på andra sidan
sundet, menar Mikaela Sundberg.
– Vi tittar på hur svenska företag sätter upp sin
verksamhet och bolagsstruktur i Danmark, ska man
ha filial eller dotterbolag? Ska man hyra in personal eller ha heltidsanställda? Det beror mycket på
bransch hur det funkar. Vi tycker att man på riktigt
ska anpassa hela den operativa modellen när man
går in på en ny marknad. Jag tror att många tänker
på lokal representation, men inte sen på hur man
till exempel också ska brygga det mot det svenska.

Vilket ansvar som omfattar ett styrelseuppdrag tas
upp som en sak som kan skilja sig åt mellan uppdraget i de båda länderna och som är viktigt att vara
medveten om innan man tackar ja.
– Det är ju de legala bitarna man får undersöka,
skulle jag säga. Hur ser ansvarsfrågan ut i Danmark
i förhållande till Sverige? Det skulle jag själv undersöka, säger Ulrika Dieroff.
I det praktiska arbetet tror hon att det kan finnas
en utmaning i språket.
– Skåningar och danskar tror man ju förstår varandra så väl, men jag tror att om man kan hålla sig
lite mer åt det rikssvenska talet kan danskarna förstå
det bättre. Själv har jag ju svårt att förstå någon
från vissa delar av Danmark men jag förstår ju en
köpenhamnare, säger hon.
Behov av fler mötesplatser
Tillsättning av styrelseledamöter sker i större
utsträckning genom personliga relationer, tror flera
av rådgivarna. Det gör nätverkande och kontakter
viktiga, även över sundet om det är önskvärt att få
in kompetens från det andra landet.
– Bättre personliga kontaktnät, är Per Thye

Rasmussens svar på frågan om vad som kan påverka
utbytet över sundet när det gäller representation i
styrelse och ledande befattning.
Han tar även resonemanget längre och föreslår
regeländringar för att säkra fler kompetenser i
bolagsstyrelser.
– Jag tror att man i företagen precis som när
det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor
borde skriva in företagets regler att det ska finnas
två i styrelsen som kommer från ett annat land.
Och ännu viktigare än nationalitet är att ha med
personer med rätt kompetens. Det är att föredra att
man sammansätter styrelsen med olika kompetenser
och representanter från olika länder, säger Per Thye
Rasmussen och fortsätter:
– Man pratar om kulturell intelligens och får
man in det i sin verksamhet blir resultatet bättre.
Jag har hört någon som mätt det och det tror jag
är riktigt. Ju bredare man sammansätter sin styrelse
desto större kompetens får man i styrelsen och det
leder till ett bättre resultat.
Ulrika Dieroff föreslår en mötesplats för företagsledare över sundet.
– Om det fanns en arena där man verkligen
kunde träffa svenska och danska företagsledare
kontinuerligt. Möten där man träffas och ges tid
för samtal. Man måste ju veta att man finns innan
man kan börja prata. En sådan mötesplats är ju
önskvärd, säger hon.
FOTO: NEWS ØRESUND

Ulrika Dieroff, chef affärsservice Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren.
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Per Thye Rasmussen, chefkonsulent Regional Erhvervs
udvikling Dansk Erhverv.

”Ju bredare man sammansätter sin styrelse desto
större kompetens får man
i styrelsen och det leder till
ett bättre resultat.”
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Ett sätt att analysera dansk-svenska styrelser och
företagsledningar är att studera de personer som
valt att ta ett uppdrag i grannlandet.
Ett fenomen som uppstod i samband med bygget av
Öresundsbron är de dansk-svenska organisationerna med styrelse och ledarskap från båda länderna.
Øresundsbro Konsortiet har huvudkontor i Köpenhamn med svenska Caroline Ullman-Hammer som
vd och dansken Peter Frederiksen som ordförande.
Helsingborgsbaserade rederiet Forsea (fd HH-Ferries) har svensken Johan Röstin som vd och dansken
Rasmus Christiansen som ordförande. Köpenhamns
och Malmös hamnbolag Copenhagen Malmö Port,
som formellt är ett svenskt företag med huvudkontor
20

i Malmö, har dubbelt danskt ledarskap. Barbara
Scheel Agersnap är vd och Birgit Aagaard-Svendsen
styrelseordförande. Life sciencebranschens nätverksorganisation Medicon Valley Alliance, med kontor i
Ørestad, har svensken Petter Hartman som vd och
dansken Søren Bregenholt som ordförande. Även
Øresundsadvokater och Øresundsinstituttet, som står
bakom denna analys tillsammans med Styrelseakademien Skåne, har dansk-svensk ledning/styrelse.
En annan effeket av att Öresundsbron ökat tillgängligheten över sundet är att det börjar synas fler
rekryteringar över ländergränserna.
Det väckte viss förvåning när Danmarks
Radio under 2017 rekryterade Malmöbon Emma
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019

Den mest kände svenskfödde affärsmannen i Danmark betraktas nog som dansk av de flesta - Robert
Mærsk Uggla. Han är barnbarn till den danska
affärslegendaren Mærsk Mc-Kiney Møller, har
svensk far och är uppvuxen i Stockholm där han
gått på Handelshögskolan och gjort värnplikt på
KA1 i Vaxholm. Därefter har han arbetat sig upp
i Mærsk-koncernen och bland annat varit chef för
Broströmrederiet i Göteborg sedan det 2008 blev
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019
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Lillie Li Valeur, styrelseledamot AarhusKarlshamn, AAK.
FOTO: NEWS ØRESUND

Att som svensk leda att danskt storföretag handlar
inte om att tänka dansk-svenskt utan om att arbeta
globalt, påpekade Vestas koncernchef Anders
Runevad när han för några år sedan talade vid ett
möte på Sveriges ambassad i Köpenhamn.
– Jag måste göra er besvikna. Likheterna är
större än skillnaderna mellan Danmark och
Sverige, sade Anders Runevad när han tittade ut
över publiken och slog fast att Vestas är ett globalt
företag med rötterna i Danmark och omkring 80
nationaliteter i personalstyrkan. Själv har han en
lång karriär bakom sig i telekomföretaget Ericsson
och har jobbat i såväl Singapore som Brasilien,
England och USA.
Hans budskap var att det ofta är en fördel att
komma från små länder vilket tvingar storföretagen till en snabb global expansion.
– När det gäller företagsandan, ingenjörs
kunnandet, kvaliteten och bolagsstyrningen ser jag
stora likheter mellan Sverige och Danmark. Det är
nog mest i pressen man talar om skillnader, sade
Anders Runevad och pekade istället på att det är
små detaljer som skiljer, som att det är vanligare
att ha slips i Danmark än i Sverige.

Caroline Ullman-Hammer, vd Øresundsbro Konsortiet.

Hermann Haraldsson, vd Boozt Fashion.
FOTO: COPENHAGEN MALMÖ PORT

De personliga kopplingarna mellan danskt och svenskt näringsliv har gamla
anor. I dag betraktas Bonnier som en svensk förlagskoncern, men historiken
går tillbaka till 1804 då Gerhard Bonnier startade sin första bokhandel i Köpenhamn. Danska Mærsk-koncernen styrs via familjefondens ägarbolag A.P. Møller
Holding med svenskfödde dansken Robert Mærsk Uggla som vd. Andra sentida
dansk-svenska näringslivspersoner är bland annat styrelseproffset Stine Bosse,
Øresundsbro Konsortiets svenska vd Caroline Ullman-Hammer och Copenhagen Malmö Ports danska vd Barbara Scheel Agersnap.

Kronqvist till toppjobbet som tv-chef. Som chef
för SVT i Malmö, Göteborg och Umeå hade hon
rätt komptens. Läs mer i intervjun på sidan 23.
På andra sidan Öresund har Malmö Opera, Form
Design Center och Region Skånes kulturförvaltning
rekryterat danska chefer. Läs mer i intervjun med
Dorte Bo Bojesen på sidan 34.
En Malmöbo som lyfts fram lite extra när media
skrivit om danskt näringsliv är Bert Nordberg. I
mars 2012 valdes han till ny styrelseordförande för
den danska vindkrafttillverkaren Vestas. Han tillsatte
svensken Anders Runevad som vd och det finns fler
svenskar i såväl ledning som styrelse. På några få år
vände Vestas från kris till nya framgångar. I augusti
förra året valdes han även till i ordförande i danska
telekomföretaget TDC, läs mer i intervjun på sidan
28.

Barbara Scheel Agersnap, vd Copenhagen Malmö Port.
FOTO: NEWS ØRESUND
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ÖVERBLICK:
Företag och personer med
kopplingar över sundet

KOPPLINGAR ÖVER SUNDET

Frederik Paulsen, ordförande Ferring.
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representera en ägare. Dansken Peter Schelde är till
exempel styrelseordförande i Varbergs Kusthotell
som ingår i danska hotellkedjan Comwell. Styrelseproffset Stine Bosse sökte aktivt upp Assistansbolaget i Helsingborg som planerar att göra en
storsatsning i Danmark. Stine Bosse är nu såväl styrelseledamot som delägare i Helsingborgsföretaget.
Klädföretaget Bestseller Sverige AB har sin
danska ägare Anders Holch Povlsen som styrelseordförande. I media är han för tillfället mest känd
för att vilja uppföra Västeuropas högsta byggnad i
den danska småstaden Brande på Jylland där Bestseller A/S har sitt huvudkontor. Hos konsumenterna är företaget mera känt för sina butikskedjor
som Vero Moda och Jack & Jones.
I omvänd riktning har svenska turistföretaget
Stromma Groups svenske koncernchef Jan Larsén rollen som styrelseordförande i det danska dotterbolaget
Strömma Danmark A/S. Stromma är mera känt som
Strömma Kanalbolaget och driver såväl turistbåtar som
turistbussar i Köpenhamn samt turistbåtar i Malmö.
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En av de vanligaste ägarkopplingarna som vi noterat
i denna analys är att ett bolag ingår i en större
koncern i grannlandet. H&M, Volvo, Volvo Cars
och Scania har till exempel egna danska dotterbolag
med lokal ledning, men med svenska styrelserepresentanter i Danmark.
På samma sätt finns en rad svenska dotterbolag
till danska storkoncerner som Carlsberg och Novo
Nordisk med danska representanter i styrelserna.

Mera ovanligt är det med mindre bolag som utan
ägarkoppling söker kompetens över Öresund. Ett
sådant är Lakrids By Johan Bülow med den i Köpenhamn bosatte svensken Fredrik Nilsson som vd.
En grupp bolag som särskiljer sig är de dansk-svenskt
ägda bolagen. Att livsmedelsbolaget AarhusKarlshamn, AAK, som bildades genom en dansk-svensk
fusion, har danskorna Lillie Li Valeur och Marianne
Kirkegaard i styrelsen är inget som överraskar. Inte
heller förvånar det någon att dansken Peter Jessen
Jürgensen är styrelseledamot i Malmöbaserade Beijer
Ref med tanke på hans ägande i bolaget samt de
historiskt stora företagsköpen i Danmark.
Dansk-svenskt ägande och styrelser är inget nytt
fenomen. Den svenska mediekoncernen Bonnier
har sina rötter i Köpenhamn där förläggaren Gerhard Bonnier började med att startade en bokhandel 1804. Sonen Adolf Bonnier kom till Sverige
1827 och öppnade först en bokhandel i Göteborg
och sedan en i Stockholm och resten är historia. I
Köpenhamn finns idag Bonnier Publications som
är nordens största utgivare av magasin, däribland
Illustreret Videnskab, I Form och Historie.
Den danska tidningskoncernen Aller startades
1873 i Köpenhamn av makarna Carl och Laura Aller
som redan 1894 startade det svenska dotterbolaget
Allers Förlag i Helsingborg för att under 2016/17
flytta svenska huvudkontoret till Stockholm och
huvudredaktionen från Helsingborg till Malmö.

BESLUTSKRAFTEN I HIERARKIN PÅ DANMARKS
RADIO FÖRVÅNADE SVENSKA EMMA KRONQVIST
– Jag var inte beredd på att ett beslut är ett beslut.
Mina fördomar eller tankar handlade om att
danskar är besvärliga att förhandla med och att
de bara kommer tillbaks. Men i det hierarkiska
systemet i Danmark så gäller att om man fattat ett
beslut så blir det så.
Emma Kronqvist bytte i slutet av 2017 rollen som
allmän-tv-chef på Sveriges Television i Malmö, Göteborg och Umeå mot att bli tv-chef för Danmarks
Radio. Hon beskriver den danska chefskulturen
som att man måste ”erkänna vad stjärnorna på
skuldrorna betyder”. Att arbeta inom dansk public
service innebär också att arbeta närmare politiken.
– På Danmarks Radio räknar man hur många
tjänster man har mellan sig och kulturministern.

Det har jag aldrig
tänkt på innan.

FOTO: NEWS ØRESUND

Bioscience i Lund och Ascelia Pharma i Malmö.
danskägt. I dag är Robert Mærsk Uggla vd för faHan har en bakgrund från den dåvarande svenska
miljestiftelsens ägarbolag A.P. Møller Holding som
läkemedelskoncernen Pharmacia och varit med om
är huvudägare till börsnoterade A.P. Møller-Mærsk
att bygga upp riskkapitalbolaget Sunstone Capital.
och största enskilda aktieägare i Danske Bank.
Frederik Paulsen är andra generationen bakom det
Robert Mærsk Uggla är även styrelseledamot i
framgångsrika privatägda läkemedelsbolaget Ferring
börsnoterade A.P. Møller-Mærsk där det finns ytsom startade i Malmö och som senare flyttade till det
terligare två ledamöter med svensk bakgrund. Dels
kända svarta höghuset i Ørestad där det forskas än i
hans danskfödda mamma Ane Mærsk Mc-Kinney
dag även om huvudkontoret numera finns i Schweiz.
Uggla som är bosatt i Sverige, dels den svenska
Frederik Paulsen är född
affärsmannen Arne
Karlsson med en bak”En av de vanligaste ägar- i Stockholm, uppväxt i
Malmö, har studerat vid
grund från de svenska
kopplingarna som vi har
Lunds universitet och
familjeföretagen Ratos
noterat i denna analys är
kan idag betraktas som en
och Bonniers.
bosatt
att ett bolag ingår i en stör- världsmedborgare
i Schweiz. Men när han i
Life science är en bransch
re koncern i grannlandet.
september 2016 tog det
som lockat många
första spadtaget till den nya
svenskar att pendla över
H&M, Volvo, Volvo Cars
forskningsanläggningen
Öresund. Klustret i
Soundport som byggs vid
Öresundsregionen kallas och Scania har till exempel
Medicon Valley och är
egna danska dotterbolag...” strandkanten till Kastrup
var tårarna inte långt borta
större än det i Stocknär han talade om att här vid Öresund finns Ferrings
holm-Uppsala.
rötter och här kan man se över till Malmö. Nästa år
När Astra Zeneca under 2011 stängde sin
planerar Ferring att lämna höghuset i Ørestad för att
forskningsanläggningen i Lund med 900 anställda
flytta in i Soundport.
valde många forskare att söka jobb i stora danska
läkemedelsbolag som Novo Nordisk, H. LundÄven fastighetsbranschen är van att arbeta över Örebeck, LEO Pharma och Ferring. Idag pendlar
sund och då ofta med svenska ägare och satsningar
mellan 500 och 1 000 svenskar till arbete i danska
i Danmark. De senaste åren har svenska fastighetslife scienceföretag.
bolag tillhört de största investerarna i Köpenhamn
I det danska bioteknikföretaget Genmab är
och svenska företag som Heimstaden, Castellum,
svensken Mats Pettersson styrelseordförande och i
Akelius, Klövern och Wihlborgs har etablerat egna
läkemedelsbolaget H. Lundbeck och dess ägarstiforganisationer i Köpenhamn med lokalt anställda
telse är svensken Lars Erik Holmqvist styrelseledachefer. Även teknikkonsulter som Sweco, Rambøll
mot medan svensken Mathias Uhlén är styrelselem.fl. liksom byggbolag som Skanska jobbar över
damot i bioteknikföretaget Novozymes.
Öresund med lokal personal i grannlandet.
I Novo Nordisk Fondens storsatsning på att
skapa en dansk innovationsmiljö i världsklass, Bio
Det internationella inslaget tycks växa i Öresundsinnovation Institute, skymtas en tanke om samarregionen och det gäller även företagsledningar. När
bete över Öresund genom valet av vice ordförande
franskägda Skånemejerier valde att rekrytera spanjoren
som föll på Lunds universitets vice rektor Bo Ahrén.
José Antonio Lalanda som ny vd valde han att bosätta
Under tretton år, fram till våren 2018, var
sig i Köpenhamn och pendla till jobbet i Malmö.
svensken Göran Ando styrelseordförande i DanÄven e-handelsföretaget Boozt Fashions vd,
marks största läkemedelsföretag Novo Nordisk och
islänningen Hermann Haraldsson, och företagets
fram till 2014 var svensken Ulf Wiinberg vd för
övriga ledning pendlar från Köpenhamn till huvudläkemedelsbolaget H. Lundbeck.
kontoret i Hyllie i Malmö. Likaså pendlar danska
En person som är eller har varit ägarrepresentant
Mogens Jensen från bostaden i Köpenhamn till
i en rad mindre och snabbväxande life scienceförejobbet som koncernchef hos Assa Abloy Entrance
tag i både Danmark och Sverige är danska Sunstone
Systems i Landskrona.
Capitals svenska partner och styrelseordförande
Peter Benson. Han pendlar från bostaden i Båstad
När det gäller danskar som har styrelseuppdrag i
till kontoret i Nordhavn i Köpenhamn och är bland
Skåne och övriga Sverige handlar det ofta om att
annat styrelseordförande i bolag som Alligator

Under hennes första
år som tv-chef kom
politikerna överens
ett nytt medieavtal
som innebar att DR:s
budget minskas med 20 procent. 400 anställda
skulle mista jobben.
– Men jag visste också att i Danmark innebär
detta stora möjligheter eftersom arbetsrätten ger
större möjligheter att ställa om än i Sverige.
– Det som driver oss i förändringsarbetet är att
vi liksom många branscher står inför en digitalisering som sker nu.
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EXEMPEL PÅ BRANSCHER MED AKTIVITET ÖVER SUNDET
Fastighet
Flera svenska fastighetsägare har storinvesterat
i fastigheter i Danmark under de senaste åren.
Øresundsinstituttet har identifierat sju huvudsakliga svenska aktörer som förvärvar fastigheter och
är långsiktiga ägare i Danmark. De är Wihlborgs,
Castellum, Balder, Akelius, Heimstaden, Niam och
Klövern. Transaktionsvolymen, beloppet som aktörerna har köpt fastigheter för, är runt 50 miljarder
svenska kronor under de senaste tre åren. 2017
var ett rekordår när det gäller investeringarna på
24 miljarder kronor, 2018 var nivån lite lägre på 14
miljarder kronor. I förhållande till åren dessförinnan
är volymen dock fortsatt hög.
Intervjuer med aktörerna visar att de ofta
använder och även rekryterar lokal kompetens
i Danmark för att sköta verksamheten på andra
sidan sundet. Bland annat har flera av bolagen en
dansk vd i sitt danska dotterbolag. Det handlar då
ofta om att kunna möta kunderna på deras språk,
men även om att förstå marknaden samt regler
och praxis.
Arkitekter
Det finns många exempel på byggnader i Sverige
som är ritade av danska arkitekter. I Malmö är
några av dem Malmö Live, nya Stadion och universitetsbyggnaden Niagara. Danska arkitekter har
under en längre tid varit populära i andra länder
och däribland i Sverige. Bland annat var Henning
Larsen Architects tidiga i Malmö med utbyggnaden
av stadsbiblioteket i projektet ”Ljusets kalender” i
slutet av 1990-talet. Några danska arkitektbyråer
har idag kontor i Sverige, däribland C.F. Møller och
3XN som båda finns i Stockholm.
Det har däremot varit färre svenska arkitektbyråer som har arbetat i Danmark. Men aktuella
just nu är bland annat Arkitekterna Krook &
Tjäder som jobbar med ett hotellprojekt vid Köpenhamns flygplats i Kastrup samt renoveringen
av den gamla postbyggnaden invid Köpenhamns
huvudbangård.
Service och handel
Inom detaljhandel finns många exempel på kedjor
som är etablerade på andra sidan sundet. Däribland
Sallingägda Netto som är stora i Sverige och H&M
som är stora i Danmark. Bestseller med butikskedjor som Vero Moda och Jack & Jones finns i Sverige
liksom Flying Tiger, nyetablerade lågpriskedjan
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Normal samt danska möbelvaruhus som Illums Bolighus, Ilva och Jysk. Norska hemelektronikkedjan
Elgiganten har varuhus i hela regionen och gemensam kundtjänst i Ørestad och svenska kaffekedjan
Espresso House, som med huvudkontor i Stockholm
och övertog danska Baresso 2016, har enheter i hela
Norden med regionkontor i Malmö och Köpenhamn.
Butik, café och baren Hats, Boots and Bourbon
i Köpenhamn grundades av en svensk person som
ville kombinera butik med bar vilket inte var möjligt
i Sverige utan att starta restaurangverksamhet och
valde därför istället Köpenhamn. E-handelsbolaget
Boozt Fashion har sitt växande huvudkontor i Malmö
och ett helautomatiskt lager i Ängelholm varifrån
de täcker båda länderna. Bolaget har dansk ledning
som pendlar över Öresundsbron i likhet med många
av deras danska medarbetare på det internationellt
präglade kontoret i Hyllie.
Dessutom är handeln en bransch som lockar
många svenskar att pendla över Öresund, bland
annat till butiksjobb i köpcentart Field´s i Ørestad
(som i likhet med köpcentrat Emporia i Hyllie ägs av
norsk/franska Steen & Ström). Den största arbetsplatsen för svenska Öresundspendlare är dock Köpenhamns flygplats i Kastrup som själva och genom
sina hyresgäster erbjuder en lång rad servicejobb
inom hotell, restaurang och flyg.

också ett växande kluster med biotechföretag. Enbart
på läkemedelsbolaget Ferring med kontor i Ørestad
finns 125 anställda som bor i Sverige. Bolaget har
dessutom ett svenskt marknadsbolag i Malmö.
Bolaget startade en gång i Malmö och har idag sitt
huvudkontor i Schweiz.
Lund har tappat privata jobb inom life science i
samband med att Astra Zeneca under 2010 lade ner
sin forskningsanläggning där med 900 anställda, något
som har ökat pendlingen över Öresund. En uppföljning
visar att 85 procent av kompetensen finns kvar i Skåne,
men att bara 60 procent av de tidigare Astra Zenecanaställda har sin försörjning i regionen. Övriga pendlar
till Köpenhamn, Halland och Göteborg.
Malmö är en växande stad inom life science där
de stora danska företagen har sina svenska kontor
samtidigt som det finns en rad andra huvudkontor
samt forsknings och produktionsbolag i staden. På
Medeon science park i Malmö finns bioteknikbolaget
Ascelia Pharma som har dansk vd och flera danska
medarbetare.
Även på andra håll i Skåne finns danska kopplingar. Det svenska medicinteknikbolaget Hemocue som
finns i Ängelholm ägs sedan 2013 av danska Radiometer. Läkemedelsbolaget McNeil med forskning
och fabrik i Helsingborg ägdes för länge sedan av
danska LEO Pharma. Svenska hjälpmedelstillvekaren Permobil är etablerade i Danmark med kontor
i Taastrup.

Tjänsteföretag
Flera PR- och kommunikationskonsultbolag är
etablerade och eller har personal från båda sidor
sundet, däribland Aspekta, Ehrenberg Sørensen
Kommunikation och Ruud Pedersen Public Affairs.
Det finns det även flera stora konsultbolag som
finns på båda sidor, exempelvis Rambøll, Sweco
och ÅF. Konsultbolaget Mannaz som arbetar med
organisationsutveckling finns både i Köpenhamn
och Malmö.

Life science
Life science-branschen är det enda kluster där Öresundsregionen / Greater Copenhagen har en klart
starkare position än Stockholm Uppsala. Här finns
bland annat Nordens största läkemedelsföretag
Novo Nordisk med huvudkontor och en rad anläggningar på Själland och sitt svenska kontor i Malmö.
Novo Nordisk har idag omkring 17 000 anställda i
Öresundsregionen och merparten på den danska
sidan och många Öresundspendlare.
Inom life sciencebranchen benämns klustret i Öresundsregionen för Medicon Valley och sedan 1997 organiseras nätverksarbetet av organisationen Medicon
Valley Alliance, MVA, som organiserar mer än 250 life
science-företag, universitet, regioner och kommuner.
På Själland har Novo Nordisk expanderat kraftigt
fram till 2017 och lyft hela life sciencebranschen.
Andra stora life scienceföretag på Själland är H.
Lundbeck, LEO Pharma och Ferring (Ferring idag
med huvudkontor i Schweiz). Flera hundra svenska
forskare pendlar från Skåne till sitt arbete på några av
dessa fyra företag. På den danska sidan Öresund finns

Turism, besöksnäring och kultur
Inom turistbranschen och besöksnäringen riktar sig
många företag mot att attrahera besökare även från
andra sidan sundet. Bland annat har nöjescentret
Tivoli och akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn
samt M/S Museum for Søfart i Helsingör svenska
versioner av sina hemsidor liksom svenska hotell
som Ystad Saltsjöbad och The Lodge har danska
hemsidor. Øresundsbro Konsortiet marknadsför
även besöksmål och presenterar erbjudanden på
andra sidan sundet för sina kunder och detsamma
gör färjebolaget Forsea som driver färjetrafiken
mellan Helsingborg och Helsingör. I norra Öresund
samarbetar nattklubben och konsertlokalen The
Tivoli med kulturhuset Kulturværftet i Helsingör
om konserter under namnet Öresound. Det svenska
nöjesbolaget Wallmans, med hemvist i Stockholm
som erbjuder matservering och musikföreställningar, finns även i Köpenhamn. Det finns ett väl etablerat samarbete mellan bland andra organisationerna
Tourism in Skåne, Malmö Turism och Wonderful
Copenhagen.

Industri och övrigt näringsliv
Historiskt finns det en lång rad exempel på industrioch företagsverksamhet över Öresund. Taksystemföretaget Icopal grundades 1876 och 1915 etablerades Svenska Icopal- & Takpixfabriken i Malmö.
Den danska tidningskoncernen Aller startades 1873
i Köpenhamn och redan 1894 startades det svenska
dotterbolaget Allers Förlag i Helsingborg för att under
2016/17 flytta huvudkontoret till Stockholm och huvudredaktionen i Helsingborg till Malmö. Den svenska
mediekoncernen Bonnier har sina rötter i Köpenhamn
där bokhandlaren där en första bokhandel startades
1804. Mer än 20 år senare öppnades en bokhandel i
Göteborg och sedan i Stockholm och resten är historia.
I Köpenhamn finns idag Bonnier Publications som är
nordens största utgivare av magsin, däribladn Illustreret Videnskab, I Form och Historie.
I mera modern tid bildades till exempel nuvarande Malmöbaserade kylgrossisten Beijer Ref bland
annat genom 1998 års köp av en dansk bolagsgrupp
med bl.a. H Jessen Jürgensen A/S och 2004 års köp
av Elsmark Holding från danska Danfoss.
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Transport och infrastruktur
Logistik är en växande bransch och som alltmer arbetar över Öresund. Danska DSV har till exempel en
stor anläggning i Landskrona medan Frode Laursen
har en anläggning i Åstorp. Svenska statliga tågföretaget SJ har redan specialanpassade X2000 tåg som
klarar dansk standard och som kör till Köpenhamn.
SJ siktar nu mot att bygga om samtliga X2000 tåg så
att de kan utöka trafiken till bl.a. Odense och Aarhus
samt på sikt till Hamburg när den fasta förbindelsen
över Fehmarn Bält står klar.
2001 bildades driftsbolaget Copenhagen
Malmö Port när verksamheten i Köpenhamns och
Malmös hamnar slogs samman som en följd av
att Öresundsbron invigdes året innan. Öresundsbro Konsortiet är ett annat exempel på modernt
dansk-svenskt samägande av dansk-svensk
infrastruktur.
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NIELS WESTERGÅRD-NIELSEN

EXTERNA LEDAMÖTER I SMÅ- OCH
MELLANSTORA BOLAG FÅR POSITIVA
EFFEKTER VISAR CBS-FORSKNING
Niels Westergård-Nielsen investering i ett danskt bolag har fört honom över
sundet som ledamot i det svenska dotterbolagets styrelse. Dessutom visar
hans forskning på CBS i Köpenhamn att externa styrelseledamöter i bolagsstyrelser ofta ger stor effekt för små och mellanstora företag. Nästa steg är
att undersöka vikten av nationalitet i styrelsesammansättning.
Bolaget som Niels Westergård-Nielsen är engagerad
i tillverkar en naturprodukt som ska hjälpa mot
tarmproblem. För ett par år sedan satte regler stopp
för hur produkten fick marknadsföras i Danmark.
Samtidigt kom det in nytt kapital i bolaget från
svenska investerare vilket gjorde att företaget valde
att etablerade ett svenskt dotterbolag. Idag har
företaget verksamhet på båda sidor sundet. Niels
Westergård-Nielsens investerade pengar i bolaget
redan under uppstarten för lite mer än tio år sedan
och har följt med i styrelsen sedan dess.
– Mitt eget exempel är intressant. Anledningen till
att vi har en svensk styrelse är att vi gick in på svenska
marknaden och behövde svensk expertis. Så är det
nog i många företag om man vill in på en ny mark26

nad, att det är bra med expertis därifrån, säger han.
Till vardags är Niels Westergård-Nielsen professor och ledare för Center för ägarledda företag på
Copenhagen Business School i Köpenhamn. För
några år sedan startade han ett forskningsprojekt
som rör just styrelserepresentation med fokus mot
små och medelstora företag.
– Vi vet att externa medlemmar i styrelsen gör en
skillnad i små företag. Troligen handlar det om att de
kommer med externa synpunkter och ger en annan
input till styrelsen som i de flesta små företag är
familje- eller vändominerade. Man är inte skarp mot
ledningen och det är det en styrelse ska vara, ställa
kritiska frågor och säga vilken väg man ska gå, säger
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utan ägarfamiljen, att man säljer det alternativt
Niels Westergård-Nielsen.
lägger ner det. Det finns därmed en risk att både
Det är främst företagets storlek som avgör hur stor
Sverige och Danmark förlorar en rad bolag.
effekten av externa medlemmar blir, menar han.
– Det har jag hört från svenska kollegor är ett
– Det har att göra med styrelseledamöternas
problem i Sverige också, att man tappar en stor del av
utbildningsmässiga bakgrund. I små företag är
ledamöterna generellt sämre utbildade än i större fö- dessa företag. Nästa generation finns inte alltid och
retag, men även sämre utbildade än de som kommer det är inte alltid den är bra. Att få in externa medlemmar nära ett generationsskifte har en stor positiv
in från externt håll. Det kommer in i styrelsen för
effekt. Vi har inte kunnat påvisa det i siffror, men det
att de är familjemedlemmar och inte i egenskap av
tror jag att vi kommer att göra, säger han.
att de har en utbildning. Men i stora familjeföretag
Att professionalisera företaget kan även vara vikär familjemedlemmarna ofta lika bra utbildade som
tigt om man vill att det ska växa.
externa, det har större betydelse och man väljer de
– Om ett företag har
i familjen som har en
”Om man vill marknadsfö20–30 medarbetare så
utbildning som passar.
behöver man professionaMen att ta in externa ra sig på båda sidor, är det
lisera många funktioner
medlemmar i en styrelse
lämpligt att ha expertis från för ägaren kan inte längre
ger inte alltid garanterat
överskåda alla funktioner.
bättre resultat. Det är
den andra sidan också.”
Det gör att företaget inte
ofta en kombination av
kommer vidare. Här finns det ett behov av att profesflera saker, menar Niels Westergård-Nielsen.
sionalisera bolaget som är ganska stort, och externa
– Företaget beslutar att det ska göra något nytt
medlemmar i styrelsen är ett av sätten att göra det,
och en del i det är nya styrelsemedlemmar, men det
säger Niels Westergård-Nielsen.
kan också vara marknadsföring på en ny marknad,
nya produkter eller något annat som förändras.
Vad är din egen erfarenhet av skillnader mellan
Vilket bolag som helst kan inte bara ta in en extern
Sverige och Danmark?
medlem och tro att det automatiskt går bättre för
– Min uppfattning är, detta är inte vetenskap eller
företaget. Det är olika beslut som tas och externa
en del av min forskning, att man är mer formell i
medlemmar är en del av det.
Sverige. Det är en fördel när vi pratar om styrelser.
När det gäller hans eget bolagsengagemang var
Men även mer, och det gäller hela ledningen, stringent
de faktorerna den nya marknaden och nya ägarna.
i planeringen. När vi skulle rekrytera en ny direktör
Baserat på hans privata erfarenhet vill han gärna ge
och komma igång med marknadsföringen i Sverige
bolag i regionen ett råd.
gick hela processen långsamt. Som danskar hade vi
– Om man ska komma med ett råd till Örebara börjat och hittat en väg. Så gör man inte i Sverige,
sundsregionen är det att, om man vill marknadsföra
var sak har sin tur. Om det är speciellt för de här persosig på båda sidor är det lämpligt att ha expertis från
nerna eller speciellt för Sverige vet jag inte, men jag har
den andra sidan också. Det låter egentligen mycket
pratat med andra som säger detsamma, säger han.
logiskt, säger han.
I Danmark sitter 66 000 personer i styrelser och de
sitter i genomsnitt i två styrelser var, visar forskningen.
Nästa steg är att undersöka ledamöternas nationalitet.
– Vi har sett en ökad internationalisering i de
danska styrelserna, men vi vet inte hur stor del det
beror på danskar som flyttar utomlands och blivit
skattemedborgare i ett annat land. Till exempel på
Spaniens sydkust, skattemässigt är det bra och så
får man tillgång till sol vilket ju också kan locka,
säger han.
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Ett annat fokus i forskningen har varit generationsskiften. Om ett familjeägt bolag inte kan drivas vidare inom familjen är alternativen att man behåller
det, men professionaliserar företaget så att det drivs
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BERT NORDBERG VILL AVDRAMATISERA STYRELSEARBETE ÖVER
SUNDET
Vestas och TDC:s svenska styrelseordförande, Bert Nordberg, tycker att styrelsearbete på tvärs borde avdramatiseras. De skillnader som finns mellan
svenska och danska styrelser är framförallt kulturella och de kommer försvinna med tiden, menar han.
Av: Mandus Örarbäck, projektanställd researcher och reporter

På den danska vindkraftstillverkaren Vestas
bolagsstämma för några år sedan satt företagets
vd, Anders Runevad, och styrelseordförande, Bert
Nordberg, på scenen i konserthuset i Aarhus. I
publiken satt omkring tusen av bolagets aktieägare.
De beslut som skulle tas under stämman var
redan avklarade, men nu hade alla aktieägare chans
att lyfta frågor till ledningen. En person bestämmer sig för att protestera mot att det inte enbart
satt danskar i bolagets ledning och styrelse.
Då tröttnade Bert Nordberg. Det här är något
han har diskuterat många gånger under middagar
och andra sammanhang – varför vissa danskar inte
vill ha något att göra med svenskar. När mannen var
klar med sin utläggning svarade Bert Nordberg:
28

– Vi måste göra det här klart en gång för alla.
Det är inte mitt fel att jag är svensk. Det var väl ni
som förlorade Skåne 1658, sade han.
Skrattet spred sig i lokalen. Sedan dess har
frågan aldrig lyfts igen, berättar Bert Nordberg.
Bert Nordberg har en lång erfarenhet av att sitta i
styrelse och ledning i både svenska och danska bolag.
Utöver Vestas är han idag bland annat styrelseordförande i den danska telecomjätten TDC och svenska
Electrolux. Han har suttit i styrelsen för det svenska
skogsbolaget SCA i sju år och var med i arbetet att
dela upp verksamheten i de två bolagen SCA och Essity. Han har tidigare varit vd och styrelseordförande i
Sony Mobile (tidigare Sony Ericsson).
Två formella skillnader på svenska och danska
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Samtidigt tycker han att det finns en poäng
styrelser som Bert Nordberg märker av är att fackmed att rekrytera inom Norden.
föreningsrepresentanter får arvode i danska styrel– Nordiska människor bryr sig om nordiska
ser men inte i svenska och att hur nya styrelsemedföretag. En amerikan till exempel kan sitta på spelemmar väljs in skiljer sig åt mellan länderna.
cialistkompetens men bryr sig inte så mycket om
Utöver det upplever han att styrelsearbetets utett nordiskt företag, säger han och fortsätter:
formning är väldigt likartat. De skillnader som finns
– När jag tog över Vestas var de nära konkurs.
är framförallt kulturella olikheter som letar sig in i
Internationella banker struntade ju i Vestas. Men
styrelserummet snarare än hur arbetet är reglerat,
nordiska banker brydde sig. Så nu har vi bara
enligt Bert Nordberg.
nordiska banker – jag
– Det finns lite skillkastade ut alla internanad kulturellt. Danskarna
”Vi kan inte hålla på att
tionella banker – för
är köpmän. Svenskar är
lite mer formella och arti- leta skillnader. Skillnaderna nordiska banker bryr
sig om nordiska företag.
ga. Om man har en riktig vet vi redan om. Den enda
Och bankvärlden är väl
fajt i styrelserummet är
de som har lyckats bäst
alla vänner igen efter mö- formella skillnaden är valtet i Danmark. Har man beredningen. Annars är det med att driva nordisk
verksamhet. Den världen
en riktig fajt i Sverige
samma sak och det går lika har avdramatiserat skillsitter det i några veckor,
säger Bert Nordberg.
bra att ha en norsk, dansk, naderna.
tycker
Men språket tycker
finsk eller svensk ledamot i BertI allmänhet
Nordberg att det
inte Bert Nordberg är
styrelsen.”
finns ett för stort fokus
något större hinder.
på hur styrelsearbetet
– Nej, då gör man
skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark.
som jag och tar in en person från Finland i styrel– Vi måste säga att det är samma sak. Vi kan
sen för då måste man prata engelska, säger han.
inte hålla på att leta skillnader. Skillnaderna vet vi
Något som gör att inte fler sitter i styrelser på
redan om. Den enda formella skillnaden är valbeandra sidan sundet tror Bert Nordberg är att det
kan upplevas som krångligt. När bolag letar efter
redningen. Annars är det samma sak och det går
nya styrelsemedlemmar tycker många att det blir
lika bra att ha en norsk, dansk, finsk eller svensk
enklare praktiskt att ta in någon som bor i landet,
ledamot i styrelsen. Det är viktigt att avdramatisemenar han.
ra det hela, säger Bert Nordberg.
Han tycker sig också se att vissa fördomar
För att avdramatisera arbete på tvärs tycker Bert
fortfarande finns kvar. När han under middagar
Nordberg att goda exempel, svenskar som gör ett
har diskuterat kulturella skillnader mellan svenskar
bra jobb i styrelser i Danmark och danskar som
och danskar har han ofta fått höra att många dansutmärker sig i Sverige, bör lyftas fram. Han menar
kar upplever att svenskar ser ner på dem.
också att utvecklingen går åt rätt håll, att integraMen han tror att det är på väg att förändras.
tionen över sundet ökar.
– Jag är en optimist när det gäller den här frågan.
– Öresundsbron har varit mycket bättre än vad
Jag ser den inifrån och ser hur öppenheten kommer
vi tror eftersom det åker runt tolv tusen om dagen
allt mer. Det tog mig tre år innan jag blev bjuden på till Danmark för att jobba. Underskatta inte det.
de där inre kretsarnas middagar för styrelseordföran- Att vi börjar umgås gör mycket, säger han.
den i Danmark – Danmark är ju inte så stort och
alla känner varandra – men nu är jag med. Och nu
frågar de mig om jag har några tips på bra styrelsemedlemmar till det här eller det där. Det hände inte
för några år sedan, säger Bert Nordberg.
Själv tycker Bert Nordberg att det finns stora
fördelar med att rekrytera över nationsgränser.
Kompetens måste alltid stå i fokus, men när man
rekryterar över landgränser ökar man urvalet och
har därmed större möjligheter att hitta rätt kompetens, menar han.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019
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MALIN JONSSON

GENOM ATT BETONA SKILLNADER
UPPFYLLER VI FÖRDOMARNA –
FOKUSERA PÅ LIKHETER ISTÄLLET
Malin Jonsson är vd på Network of Music Partners med huvudkontor i Köpenhamn. Hon är den enda svensken på arbetsplatsen och betonar vikten
av att läsa av och anpassa sig på andra sidan sundet där språket kan vara
ett av verktygen. Om hon ska generalisera kan hon förstå att svenskar
ibland uppfattas som ”besserwisser” och tycker att danskar inte alltid är
så öppna för internationella aspekter som man kanske tror. Men helst ser
hon bortom fördomarna och fokuserar på likheterna.
Det var sju år sedan Malin Jonsson började jobba på
Network of Music Partners som har huvudkontor i
Köpenhamn. Bolaget jobbar med rättigheter inom
musikindustrin, bland annat begär de in filer från
Spotify och Youtube för den nordiska marknaden och
räknar ut hur mycket aktörerna ska betala för musiken
och vem som ska ha betalt. Sedan några år tillbaka är
hon vd för bolaget som har ett 60-tal anställda och
kontor även i London. Malin Jonsson känner sig skandinavisk, men inte ”ultra-svensk” med en bakgrund
även från USA, Belgien, London och Köpenhamn.
30

Hon vill inte gärna fokusera på skillnader utan hittar
hellre likheter över sundet.
– Det finns skillnader, men man väljer ofta att
betona dem och uppfylla sina egna fördomar. Så
fort du säger att det är typiskt danskt eller svenskt
väljer vi att göra det istället för att sätta ord på att
det är kul att vi tänker likadant och fokusera på det
andra perspektivet, säger hon och fortsätter:
– Att kunna tänka internationellt med en medvetenhet om de kulturella skillnaderna och hitta
sätt där vi tänker ganska lika är stimulerande och
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spännande. De unga måste ha de förmågorna för
världen blir mycket mer global, att kunna jobba så
utan att bli för protektionistisk och se vad som är
typiskt svenskt.

ka. Samtidigt påstår många svenskar att danskar är
hierarkiska. Frågan är om vi definierar ledarskapet
helt olika.
– En före detta kollega som jobbat i många år på
danska sidan, han kommer inte in hos andra bolag
utan ses bara som alltför svensk. Där har vi inte nått
långt. Och jag tror att, vänder du på kakan, är det
precis samma tänk. Det är inte så lätt för en erfaren,
duktig dansk att komma in i ett svenskt bolag, man
är för fokuserad på fördomarna, säger hon.

Utifrån sett tror hon att vi upplevs som lika i
Sverige och Danmark. Vi har bland annat samma grundvärderingar när det gäller balans mellan
jobb och fritid och en strävan att bygga hållbara
samhällen. Skillnader finns, men det gör de även
inom länderna som mellan Skåne, Stockholm och
När Malin Jonsson har rekryterat personal till
Norrland. Samtidigt tycker Malin Jonsson att det är
ledningsgruppen har hon haft både svenska och
viktigt att anpassa sig när man tar ett jobb på andra
danska kandidater, men
sidan sundet.
– Som svensk, om
”En risk som jag har i bak- i slutändan har hon ändå
valt danska personer.
man har lust att jobba i
huvudet är om jag plötsligt – En risk som jag har
Danmark, ska man inte
i bakhuvudet är om jag
vara rädd för att saker
anställer en svensk i ledplötsligt anställer en svensk
görs på ett litet annat sätt
eller att man får lite kom- ningsgruppen så ses vi som i ledningsgruppen så ses vi
som ”de eniga svenskarna”.
mentarer om vad som är ”de eniga svenskarna”.”
Det måste jag ha i åtanke
typiskt svenskt. Det ska
för jag önskar inte den problematiken, men det skulle
man kunna stå emot och sedan tona ner, säger hon.
vara positivt att blanda mer av våra generaliserade
Hon själv både pratar och skriver på danska på
styrkor, det är bara bra för hela regionen med utökat
jobbet i Köpenhamn och tycker att språket kan vara
samarbete över sundet, säger hon.
ett viktigt verktyg för att smälta in.
Även när det gäller att rekrytera en vd från andra
– Har man internationella samarbetspartners
sidan sundet tror Malin Jonsson att ägarna eller stykanske det inte spelar så stor roll, men ju mer lokalt
relsen kan vara orolig för medarbetarnas reaktioner
ett bolag är som man ska leda eller i sitta i styrelsen
och acceptans.
för ju mer viktigt är sådana aspekter för att bli en
– Om man till exempel väljer en svensk vd i
del av gruppen och få kraft att leda, ifrågasätta och
Danmark finns oro för om medarbetarna köper det,
diskutera, säger hon.
att man tror att det blir den svenska konsensusmoAtt kunna anpassa sig är viktigt tills man har
dellen och att det inte blir något gjort. Omvänt,
byggt upp en tillit och är en del av gruppen, tror
att tillsätta en dansk vd i Sverige, finns en oro om
hon, vare sig det handlar om att leda ett bolag eller
medarbetarna verkligen fixar någon som pekar med
att sitta i en styrelse.
hela handen. Jag tror att det är misstänksamhet som
– Det finns många bolag på den svenska sidan
gör att rotationen inte riktigt finns där. Där har vi
som vill in på den danska marknaden, som har varit
inte riktigt kommit förbi de delarna, säger hon.
inne och gett upp. Det förstår jag, om man underskattar att läsa av. Kommer jag nu med svenskheten
och bara bekräftar någon annans fördomar så kanske man väljs bort. Jag tror det kräver rätt person,
säger hon och fortsätter:
– Det finns en del svenskar som inte riktigt
inser att sättet man uttrycker sig på väcker den här
allergin att ”i Sverige gör vi såhär”. Det finns en
känslighet att svenskar är lite ”besserwisser” och
ska vara lite bättre. Sen kan jag uppleva att man
på dansk sida inte är så öppen för internationella
perspektiv som vi svenskar ibland tror.
Malin Jonsson menar att hon vid ett flertal tillfällen har hört danskar påstå att svenskar är hierarkisØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019
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STINE BOSSE: DIVERSITET I STYRELSER LYFTER KOMPETENSNIVÅN
Med en bakgrund som koncernchef på försäkringskoncernen Tryg samt en
rad topposter i danska bolagsstyrelser är Stine Bosse en välkänd näringslivsprofil i Danmark. I november förra året utsågs hon till ny styrelseledamot i
svenska Assistansbolaget, ett uppdrag som hon själv aktivt sökt upp.

När det gäller kompetens i styrelsearbete är det
aldrig en nackdel att tänka brett. Det menar Stine
Bosse, styrelseproffs och tidigare koncernchef för
försäkringsbolaget Tryg.
– All diversitet är bra när man ska göra
grupparbeten, det är det styrelsearbete är. Man
blir duktig om man tar in folk som är olika. Olika
kön, ålder, bakgrund och nationalitet. Du lyfter
kompetensnivån, säger hon.
Hennes nuvarande engagemang i bolagsstyrelser
omfattar allt från att vara ledamot i Allianz Group
till att vara styrelseordförande för TELE Greenland, Nunaoil och BankNordik Group. I slutet av
förra året lades även svenska Assistansbolaget, med
huvudkontor i Helsingborg, till listan över hennes
styrelseuppdrag. Det var ett uppdrag som Stine
32

Bosse själv sökte, vilket hon inte tror är så vanligt.
– Jag gjorde det aktivt, men jag har inte hört
om några andra som har gjort det faktiskt. När
jag har pratat med rekryteringsfolk så berättar de
att det är lite svårare än man skulle tro. Om det är
språkbarriär, eller annat, det vet inte jag, säger hon
och tillägger att hon är öppen för fler uppdrag på
andra sidan gränsen.
– Jag tycker att det skulle vara jättekul att
jobba i fler styrelser i Sverige. Jag har pratat med
folk i Stockholm och tror att det är större skillnad
mellan en dansk som jag och det sättet man tänker
på i Stockholm. Det säger jag med stor respekt, jag
tycker att man tänker långsiktigt och man har lite
mer corporate i sitt sätt att jobba på. Men jag tror
också att det går an att vi blandar oss.
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För att få större utbyte inom styrelsesammansättning över Öresund har hon några konkreta
förslag.
– Prata om det i stora tidningar i Sverige och
Danmark. Prata med rekryteringsföretag och
föreslå enkla koncept. Kanske en databas för de
erbjudande som finns.

ropeiskt, tror jag det är klokt att vi jobbar mycket
ihop, säger hon.
Även om globaliseringen av näringslivet jämnar
ut många skillnader tror Stine Bosse att den nordiska modellen kommer att leva vidare.
– Vi är attraktiva i andra länder. Jag tycker
väldigt bra om att arbeta i Tyskland och har en
väldigt stor respekt för tyskt affärsliv som är en
motor för hela Europa. Det finns en likhet mellan
det tyska och det svenska sättet, även om det kanske är lite mera formellt i
Tyskland.

Stine Bosse tycker att det finns en stor outnyttjad
potential för näringslivet i Öresundsregionen. Det
är inte långt över sundet.
– Jag tror det största
”Jag tror att det största
hindret är att vi inte
Samtidigt som hon
helt har lyckats få det
hindret är att vi inte helt
strukturen
att fungera som en
har lyckats få det att fung- uppskattar
i Tyskland och Sverige
region där vi bara går
lyfter Stine Bosse fram
ut och in genom dörren era som en region där vi
dynamiska danska
som mellan Skåne och
bara går ut och in genom den
affärskulturen.
Småland eller mellan
dörren som mellan Skåne
– Danskar har i tusentals
Sjælland och Fyn. Och
år bedrivit handel. Vi är
några orsaker till det tror och Småland eller mellan
köpmän. Vi är mer oforjag är strukturella, men
Sjælland och Fyn.”
mella och då får du ofta
jag tror också att det
dynamiska diskussioner.
finns mänskliga barriärer
där vi som människor tänker att ”det är svenskt, de
Bland Stine Bosses tidigare styrelseuppdrag finns
pratar lite annorlunda och tänker lite annorlunda”.
TDC, Grundfos, Flügger, Nordea och Icopal.
Jag har alltid sagt att ja, det finns skillnader, men vi
Genom några av uppdragen har hon haft mycket
har mycket mer gemensamt och som samlar oss än
kontakt med Sverige och hon äger även en somsom skiljer oss åt, säger hon.
marstuga i Sverige. Vissa av de skillnader som finns
Bland de strukturella barriärer som Stine Bosse
mellan länderna upplever hon har förstärkts under
gärna skulle förändra finns priset föra att åka över
de senaste åren.
Öresundsbron, onödigt komplicerade bankärenden
– Jag tycker att vi har jobbat på rätt håll fram
i det andra landet och behovet av en ny fast förbintills de senaste två-tre åren då jag hör alltför mycket
delse mellan Helsingborg och Helsingør. Det krävs
i Danmark där Sverige framställs som att ”så ska vi
därmed en större politisk uppbackning på regeringsaldrig göra”. Det gäller bland annat frågor som intenivå för att lösa dessa problem, menar hon.
gration. Det gör mig ledsen för ingen har ju lyckats
helt och det finns goda saker i det svenska sättet och
Hon ser även skillnader i affärskulturen på båda
bra saker i det danska sättet, säger Stine Bosse.
sidor sundet och sättet vi jobbar på. Men även där
är receptet att lära av varandra, menar hon.
– En av skillnaderna som jag tycker är intresHon tar frågan om jämställdhet som ett annat exsant är att man i Sverige är upptagen av en slags
empel. Den svenska diskussionen ses som konstig
konsensus som vi inte känner igen i Danmark.
i Danmark och fokuserad på att man använder
Men det finns också en mer formell attityd i
ordet hen, men Stine Bosse ser flera fördelar.
Sverige som jag tycker om. I svenska företag tänker
– Jag tycker till exempel inom kulturen att någman mera långsiktigt. Men själv är jag inte så
ra av de saker man har gjort i Sverige inom kultur
formell utan är väldigt dansk och gillar att hitta
och teater har varit bra. I Sverige har man dessutflexibla lösningar.
om infört regler för uppdelning av föräldraledighe– Om man tar det bästa från de två världarna
ten för många år sedan och det har gjort det mer
då blir det intressant. Jag säger inte att vi ska ge
lika mellan männen och kvinnorna. Kvinnorna har
upp våra nationella skillnader, men om vi ska ha
fått mer karriär och männen mer ansvar i hemmet,
skandinavisk påverkan på världsnivå, inte bara euvarför gör vi inte det i Danmark?, säger hon.
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ATT JOBBA ÖVER SUNDET KRÄVER
ÖPPENHET OCH NYFIKENHET
Danska Dorte Bo Bojesen har jobbat i Sverige i närmare 20 år och är sedan i höstas vd för Form/Design Center i Malmö. Hon tror att tajmingen är
viktig när man tar in någon person från andra sidan sundet i styrelse eller
ledning, att det passar verksamheten i övrigt. För Form/Design Center
som söker samarbeten över sundet kan hennes nätverk i Danmark vara en
tillgång. Skillnader i affärskultur mellan Danmark och Sverige ger en bra
dynamik och är något man kan dra nytta av, menar hon.
Det är nästan precis ett halvår sedan Dorte Bo Bojesen
började sitt nya uppdrag som vd för Form/Design
Center i Malmö. Men hon har en bakgrund i Sverige
som är mycket längre än så. Hon började sin karriär på
ett danskt textilföretag där hon arbetade i 12 år innan
hon blev headhuntad till en tjänst som chefsdesigner på
ett textilföretag i Borås. Därefter har hon även varit studierektor på Textilhögskolan i samma stad och arbetat
på flera andra designföretag i Boråstrakten och i Skåne.
– För mig var det ett val. Jag måste utveckla mig
både i mitt ledarskap och som designer i relation till
tekniker, material och estetiken samt andra affärsmodeller och kulturer, säger hon.
Bara under en treårsperiod har hon varit tillbaka i
Danmark sedan dess. Då arbetade hon på Designsko34

len i Köpenhamn, KADK, men bodde fortsatt i Skåne och pendlade över bron varje dag. Det har varit en
röd tråd i hennes karriär att jobba med företag och
organisationer som befinner sig i förändringsprocesser, men uppdraget på Form/Design Center skiljer sig
något åt på ett annat sätt från de övriga.
– Utmaningen att jag inte har jobbat med politiken och i en offentlig organisation på det sättet. Det
är ett helt annat uppdrag, men det samtidigt knyter
ihop min erfarenhet från näringslivet och akademin
och gör att jag kan ta med de kunskaperna in i
verksamheten, säger hon.
Vägen till Form/Design Center gick genom
nätverket Linkedin och att hon tog kontakt med
styrelseordförande för att höra mer om innehållet
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kan det fungera, men det kräver att man har insikt,
och utmaningarna.
förståelse och respekt för att det finns olikheter och
Påverkar det en verksamhet att ta in någon från
att man inte bara går in och kör på, säger hon.
den andra sidan sundet?
Dorte Bo Bojesen har inga styrelseuppdrag idag,
– Det tror jag absolut. Det är viktigt att man
men är öppen för det.
tar tillvara de olika kvalitéer man har. Det kommer
– Jag vill gärna. Jag tycker att det hade varit
en annan dynamik in som är oerhört viktig. Man
oerhört intressant, säger hon.
behöver ha öppenhet från respektive håll för att
bemöta det och det beror också på hur förändringsForm/Design Center ska snart välja in en ny styrelsebenägen din organisation är. Ska man jobba interordförande och frågan har kommit upp om det är akregionalt får man ha en öppenhet och nyfikenhet
tuellt med en dansk person.
på varandra och varför
det finns skillnader, säger ”Ska man jobba interregio- Det krävs rätt tajming, tror
Dorte Bo Bojesen.
nalt får man ha en öppen- Dorte Bo Bojesen.
– Det beror lite på var
Hon tror till exempel
att Form/Design Center het och nyfikenhet på var- man är i sin utveckling. Jag
kommer att ha nytta av
andra och varför det finns tycker att vi är så förankrade
i Skåne att just nu är jag inte
att hon är dansk genom
skillnader.”
beredd på att ta in en ny ordatt också kunna utnyttja
förande som är dansk. Det är viktigt trots allt att man
hennes nätverk i Danmark.
sår där man står, att ha lokal förankring och vårda nätverket. Men det kan vara aktuellt senare när det är andra
Dorte Bo Bojesen ser inte språket som en barriär
frågor som är i fokus i den strategi vi har. Teoretiskt tror
och tänker inte själv på om hon läser eller lyssnar på
jag att det kan vara en stor synergi att göra det, speciellt
svenska eller danska.
om det ska vara större samarbete över sundet, säger hon.
– Mitt första jobb i Sverige var på engelska så jag
När det gäller förändringsarbete betonar hon
tog mig aldrig tid att lära mig svensk grammatik,
vikten av tid.
det är på gehör. Det är fortfarande lite jobbigt och
– Vi tänker ofta förändring, men vi glömmer
man har sin accent med sig hela tiden. Jag tror att
bort förankring. Att låta saker ta tid, implementera,
det är samma för många som flyttat över sundet,
tid till förankring och tid till reflektion. Det handlar
man tar sig inte tiden att lära sig och tar sig fram
mycket om tajming, säger hon.
tillräckligt bra ändå, säger hon och lägger till att det
Form/Design Center har pekats ut av regeringen
kan göra att man blir missförstådd eftersom man
som en viktig mötesplats, en nationell nod, inom
går miste om det subtila och detaljer i språket.
När det gäller skillnader mellan svensk och dansk arkitektur, form och design i södra Sverige och
fått nio miljoner kronor för att under tre år utöka
affärskultur ser hon bland annat att man i Sverige
verksamheten inom ramverket för den nya politiken
ibland går kring en problematik istället för att gå
direkt på den.
”Gestaltad livsmiljö”.
– Om du hade frågat mig för 19 år sedan hade jag
– Vi ska ha tre ben framöver: utställningar, pronog tyckt att det var en större skillnad. Nu har jag
gramformat och projektutveckling. Utställningsverkanpassat mig till den svenska modellen och affärskulsamheten är vårt DNA så det är främst program och
turen, hur man jobbar i en organisation. Det är klart
projektutveckling som vi nu har växlat upp. Samtidigt
att den stora skillnaden är den platta organisationsär det också viktigt att vi kommunicerar vad vi gör - vi
och konsensusstrukturen i Sverige. Det är lite mer
ska vara en plats för kunskapsdelning, men även sprida
hierarki i Danmark, säger hon och fortsätter:
kunskap. Vi har därför satsat på kommunikationsav– Jag brukar säga att man går från tanke, till
delningen, i relation till sociala media och i relation till
hjärta, till ben. Man får en idé, känner efter och går
att filma och streama det vi gör för nå ut, säger hon.
till handling. Där känner jag att man i Sverige stanProgramsatsningen innebär bland annat fler
nar mycket längre i hjärtat för att man har den här
föreläsningar, workshops samt speedating och med
konsensuskulturen medan vi danskar är mycket mer
projektutveckling satsar Form/Design Center på en
handlingsorienterade och går rätt snabbt ner i benet.
ökad samverkan med andra aktörer i södra Sverige.
Nu sätter vi igång, får erfarenheter och kan sen justeFörändringarna kommer märkas även för besökarna.
ra. Där har jag ibland stått och stampat i Sverige, vi
– Ja, det är mitt mål överlag. Form/Design Cenmåste komma vidare och varit frustrerad. Nu har jag
ter är också ett viktigt skyltfönster ut mot allmänjobbat så länge och lärt mig. Om man hittar balansen
heten. Det är unikt i Sverige och i Norden, det finns
inget liknande, säger hon.
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SVENSKA FASTIGHETSBOLAGET
WIHLBORGS HAR FUNNITS I
DANMARK I 20 ÅR
Wihlborgs är ett av flera svenska fastighetsbolag som investerar i fastigheter i Danmark. Deras strategi är att ha dansk personal och driva verksamheten på danskt sätt på andra sidan sundet. Däremot har det svenska moderbolaget ingen dansk i styrelsen och ordförande Anders Jarl är
tveksam till att det hade gjort någon skillnad.

Det svenska bolaget Wihlborgs fastigheter gjorde
sin första investering i Danmark för runt 20 år sedan. Idag är de en av de stora svenska fastighetsaktörerna i Danmark och äger ett 50-tal fastigheter i
främst västra Storköpenhamn. Anders Jarl lämnade
för ungefär ett år sedan över vd-titeln för bolaget
till Ulrika Hallengren och blev då istället styrelseordförande. För Wihlborgs del saknar Anders Jarl
inte att bolaget inte har några danska ledamöter i
bolagsstyrelsen i Sverige.
– Jag tvekar på att det hade gjort någon nytta
om vi hade haft en dansk i moderbolaget. I andra
branscher kan det säkert vara det. Det är en del
36

danska bolag som har fått svenska ordförande, Bert
Nordberg i Vestas till exempel, och jag kan tänka
mig att svenskar som är lite mer ordningsamma och
har känsla för hur man strukturerar upp saker kan
hjälpa till att styra upp arbetet i en styrelse. Jag har
svårt att se samma fördel på andra hållet, men det är
ju för att jag är svensk, säger han.
Anders Jarl har varit verksam i Danmark i över 20
år och har många affärsbekanta på andra sidan sundet. Han ser dock stora olikheter mellan svenskar
och danskar när det gäller sättet att göra affärer.
– När man pratar med en svensk och tycker att
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istället för att anställa, säger han.
man är överens så gäller det, när man är överens med
I Danmark har bolaget därmed mer service som
en dansk återstår det mer innan det är klart. Där
trädgårdsskötsel och restauranger som de driver i egen
tycker vi det är självklart i Sverige och pratar inte om
regi. Grunden till det är anställningsförhållandena.
det, det är en kulturell skillnad. Jag får lite uppfattningen att danskar ser på svenskar med lillebrorAtt Wihlborgs valde att investera i Danmark handskomplex, därför litar de inte riktigt på svensken. På
lar om affärsmöjligheter,
samma sätt som jag tror
framhåller Anders Jarl.
att vi svenskar utgångs”Problemet är ofta språket.
– Det viktigaste är att
mässigt litar på vad som
Man hänger inte riktigt med, vi har möjlighet att växa.
sägs och blir besvikna
efteråt, säger han.
då ska man vara riktigt bra. Den svenska sidan av
verksamheten är begränHan tror att det kan
sad, vi är marknadslefinnas fördelar att ha nå- Det är enklare att köra mödande där. Det ger andra
gon i styrelse från andra
ten på sitt hemspråk.”
affärsmöjligheter och en
sidan sundet, men att
större marknad, säger han.
språket är en viktig del i hur framgångsrikt det blir.
Det finns några exempel på när de har haft en
– Problemet är ofta språket. Man hänger inte rikfördel av att finnas på båda sidor sundet i form av
tigt med, då ska man vara riktigt bra. Det är enklare
att hjälpa hyresgäster att flytta på det ena eller andra
att köra möten på sitt hemspråk, säger han.
hållet. Bland annat köpte de Mercedes danska hus
så att de sedan kunde flytta till Sverige.
Wihlborgs danska styrelse består av både svenskar
– Det hade vi inte kunnat göra om vi inte hade
och danskar. Verksamheten i Danmark drivs som ett
haft verksamhet i Danmark, säger han.
fristående dotterbolag som är ägarstyrt från Sverige.
Öresundsbron har haft en stor betydelse för
Just nu består styrelsen för det danska bolaget av
regionens utveckling, tror Anders Jarl.
Anders Jarl, Ulrika Hallengren, bolagets svenska eko– Den har öppnat de mentala möjligheterna.
nomichef, bolagets danska vd samt en dansk advokat.
Man kan lätt sticka över en förmiddag och ha möte
Styrelsen har en svensk dagordning och styrelsearbedär. Sen tror jag när det gäller den ekonomiska
tet liknar det i Sverige, berättar Anders Jarl.
tillväxten för Malmö och Köpenhamn att bron har
– Vi har en dansk advokat med så att vi inte gör
gjort det mer intressant att investera här.
några fel. Jag är styrelseordförande även i Danmark,
på sikt ska jag inte vara med utan Ulrika som är operativ vd ska sköta det. Som ordförande i moderbolaget ska jag inte peta i dotterbolaget, säger Anders Jarl.
Även om majoriteten av ledamöterna i Wihlborgs danska styrelse består av svenskar är Anders
Jarl noga med att påpeka att deras strategi för att
etablera och driva bolaget i Danmark har varit att
anpassa sig efter den danska marknaden och att göra
allt på danskt sätt.
– Man kan säga att jag tycker att de andra
bolagen gör fel när de styr det från Sverige. Vi har
en dansk organisation som sköter det på danskt sätt.
En del av de andra bolagen har svenska chefer, de
tycker att det är nära mellan Malmö och Köpenhamn, säger han.
I Sverige har Wihlborgs cirka 110 anställda
och även om den danska verksamheten står för en
väsentligt mindre del av bolagets verksamhet har de
70 anställda i Danmark.
– En fördel som Danmark har som Sverige inte
har är anställningslagarna, det gör att vi har många
anställda i Danmark. Det är lätt att bli av med
folk om det blir fel. I Sverige väljer man att hyra in
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SKILLNADER:
Forskelle på dansk og svensk
bestyrelsesarbejde

Den lovgivning, der gælder for aktieselskaber i Danmark og aktiebolag i
Sverige, bygger grundlæggende på de samme principper. Der tales ofte
om den ”nordiske ledelsesmodel” med en hierakisk magtfordeling. Alligevel vil en svensker, der kommer i bestyrelsen i et dansk selskab – eller en
dansker, der kommer i styrelsen i et svensk bolag opleve det meget anderledes. Man kender procedurer og begreber fra sit eget land og forventer
at det skal være det samma i nabolandet, men det er det ikke. Formålet er
her at beskrive de vigtigske forskelle.
Af Helle Ahlenius Pallesen
direktør i foreningen Oresundsadvokater og styrelsededamot i StyrelseAkademien Skåne

Ordene og begreber er forskellige
Nogle af de ord, der anvendes i den danske selskabs
lov og i den svenske aktiebolagslagen er vanskelige.
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ORD SOM ER GODE AT KUNNE PÅ DANSK OG SVENSK
DANSK

SVENSK

A/S (aktieselskab) og ApS (anpartsselskab)

AB (aktiebolag) privata och publika

Generalforsamling

Årsstämma eller ordinarie bolagsstämma

Ekstraordinær generalforsamling

Extra bolagsstämma eller bolagstämma

Ledelse

Ledning

Bestyrelse

Styrelse

Bestyrelsesformand

Styrelseordförande

Bestyrelsesmedlemmer

Styrelseledamöter

Administrerende direktør

Verkställande direktör (VD)

Direktion

Företagsledningen

Tilsynsråd - et alternativ til en bestyrelse som
fører tilsyn med direktionen

Finns inte

Dirigent på generalforsamlingen

Ordförande på stämman

Børsnoterede selskaber

Notererade bolag

Dirigent

Stämmans ordförande

Nomineringskomite

Valberedning

Ejeraftale

Ägardirektiv

Anbefalinger for god selskabsledelse

Svensk kod för bolagsstyrning

Stemmeberrettigede

Röstlängd

Selskabsloven – regulere aktieselskaber og
anpartsselskaber (kapitalselskaber)

Aktiebolagslagen – reglera aktiebolag

Selskabskapital – mindst dkr. 400.000 i aktieselskaber og
mindst dkr. 50.000 i anpartsselskaber

Aktiekapital – minst 500 000 SEK i publika aktiebolag och
minst 50 000 SEK i privata aktiebolag

Vedtægter

Bolagsordning – bolagets stadgar

Forretningsorden

Arbetsordning för styrelsen

”Kontrollant” til protekollen

Justeringsman

God selskabsskik

God styrelsesed

Erhvervsstyrelsen – se www.erhvervsstyrelsen.dk

Bolagsverket – se www.bolagsverket.se

Fonde

Stiftelser

Stiftelsesdokument

Stiftelseurkund

Inhabilitet

Jäv

Voldgift

Skiljeförfarande

”Gyldent håndtryk”

”Fallskärm”

Selvom man er rimelig god til dansk eller svensk, så
går det ikke altid at gætte sig til, hvad ord hedder på
det andet sprog.
Det er jo ikke lige til at vide, at en valberedning på
svensk er hvad danskerne vil kalde en nomineringskomite, eller at en dirigent ikke bare er en person, der
ved hjælp af mimik og gestik leder en musikalsk opførelse, men i Danmark er betegnelsen for årsstämmans
ordförande. Det er heller ikke til at vide, at svensk
röstlängd er betegnelse for, hvem der kan stemme på
generalforsamlingen – og hvem kan gætte sig til, at
skiljeförfarande i Danmark kaldes voldgift.
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I denne artikel fokuseres på mindre og mellemstore
virksomheder, som er startet som nationale virksomheder – dvs. typiske danske aktie- og anpartsselskaber og
typiske svenske aktiebolag. Børsnoterede virksomheder
i både Danmark og Sverige eller store selskaber følger
ofte internationale tendenser, så der bliver forskellene
mindre tydelige, så dem glemmer vi her. Fokus er på
de virksomheder, som der også er flest af i begge lande.

SKILLNADER I STYRELSEARBETE
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Virksomhedstyper
Både i Danmark og i Sverige forekommer mange
forskellige virksomhedstyper, men for det følgende
er det relevant at vide, at man i Danmark har anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Et ApS
kan stiftes med DKK 50.000 i indskudskapital og
aktieselskaber DKK 400.000 (Frem til 1.juli 2018
var kapitalkravet DKK 500.000).
I Sverige hedder de tilsvarende selskaber begge
aktiebolag (AB) – men man sondre mellem privata
og publika aktiebolag. Stiftelseskravene er næsten de
samme. Privata aktiebolag har som danske anpartsselskabet et kapitalkrav ved stiftelse på SEK 50.000 og
aktiebolag (publ) et krav på SEK 500.000.
Anpartsselskaber er den mest udbredte selskabs
form i Danmark og privata aktiebolag den mest
udbredte i Sverige. Regler er meget ens, men der er
dog den forskel, at et svensk aktiebolag altid skal have
en styrelse med mindst et bestyrelsesmedlem og en
suppleant – 1 ledamot plus 1 suppleant. Et dansk ApS
behøver ikke have en bestyrelse, men kan vælge kun
at have en direktion.
Direktion og verkställande direktör
I Danmark taler man om selskabets direktion. I
Sverige taler man om bolagets verkställande direktör

– VD. Funktionen er den samme, for det er den
person som bestyrelsen har ansat eller udpeget til at
forestå den daglige ledelse af selskabet. I det danske
begreb ligger dog, at direktionen kan bestå af flere
personer. Det er altid den administrerende direktør,
men kan også bestå af eksempelvis en vicedirektør.
”Direktion” anvendes ikke i samme omfang i Sverige. Her taler man om VD – verkställande direktör.
I Sverige arbejder man med begreberne bolagsorgan (bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör).
Rollefordelingen samt opgaverne for de forskellige
organer er ganske tydelig.

FOTO: NEWS ØRESUND

Det er derfor nyttigt for den, der skal arbejde på
den anden side af Sundet som bestyrelsesmedlem
eller som direktør, at lære sig de mest nødvendige ord
og begreber inden for området.

SKILLNADER I STYRELSEARBETE

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.

Ledelsen
I begge lande ledes selskaber af en bestyrelse, der er
valgt på den årlige generalforsamling – årsstämman.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed, det
vil sige det højst besluttende organ.
I Danmark fik man imidlertid for nogle år siden
en ny selskabslov, som giver mulighed for en ny
ledelsesform, hvor selskabet i stedet for en bestyrelse
har et ”tilsynsråd”. Ledelsesformen er inspireret af
tysk lovgivning, og kaldes tostrenget, fordi der er en
klar adskillelse mellem opgaverne – ledelsesopgaver
overlades helt til direktionen, og tilsynsrådet skal
udelukkende føre kontrol med ledelsen. Tilsynsrådet har ingen ledelsesbeføjelse. Når man i Danmark
har valgt at indføre denne tyske model som en
mulighed, skyldes det bl.a., at det man kalder ”den
danske model” fremhæves som fleksibel i ledelsen.
Fleksibiliteten består i at det i vidt omfang i danske

5. Val av en eller två justeringsmän.
Helle Ahlenius Pallesen.

selskaber er muligt at fordele opgaver mellem bestyrelse og direktion i overensstemmelse med tradition
og behov i det enkelte selskab.
Modellen med tilsynsråd har man ikke i Sverige og
det kan være noget forvirrende, at man i Danmark
nu har to ledelsesmodeller, og at man i selskabslovgivningen både taler om bestyrelse og tilsynsråd.
Bestyrelsesmodellen er dog fortsat i Danmark den
langt mest udbredte.
Man kan fristes til at fundere på, om man i Sverige også vil indføre en model med tilsynsråd. Jeg
tror det ikke, allerede fordi man i Sverige generelt
er meget mere tydelige i opgavefordelingen mellem
styrelse og VD.
FOTO: FLICKR - THORSTEN KRIENKE / ATTRIBUTION-SHAREALIKE 2.0 GENERIC (CC BY-SA 2.0)

En ordförande på en dansk bolagsstämma kallas för dirigent.
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EXEMPEL PÅ DAGORDNING
– ÅRSSTÄMMA

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
er mere formelle i Sverige
Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger foregår
forskelligt i danske og svenske selskaber. Dagsordenen på en årsstämma i svenske selskaber indeholder
mange flere punkter og er mere detaljeret end dagsordenen på en dansk generalforsamling. Det gælder
også dagsordenen på et almindeligt bestyrelsesmøde.
I begge lande starter man en generalforsamling
med at vælge en ordförande för stämman – i Danmark
kaldes det en dirigent.
I Sverige har bolaget en dagsorden, hvor de 5-6
første punkter omhandler formaliteter, som ordförande beder forsamlingen godkende punkt for punkt. I
Danmark afvikles det ofte uformelt af dirigenten, som
konstaterer om formaliteterne er overholdt eller ej.
Det kan opleves som om ordförande på en
svensk stämma involvere forsamlingen mere end en
dansk dirigent gør.
I Sverige vælges en justeringsman både på de
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019

6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7. Anförande av vd.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och
balansräkning.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
och revisorer.
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
14. Val av styrelseordförande, styrelseleda
möter och revisorer.
15. Beslut om valberedning.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
17. Stämmans avslutande.
Kilde: StyrelseAkademien, Rätt FOKUS i STYRELSESARBETE
SME
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HENRIK MANSFELDT WITT

Valberedning
I nogle svenske aktiebolag sammensætter generalforsamlingen en særlig valberedning. En valberedning er en
nomineringskomite, som har ansvaret for at finde den
rigtige kompetence til selskabets bestyrelse. Valberedningen kommer med forslag til kandidater, men det er
generalforsamlingen, der beslutter. I Sverige har børsnoterede bolag altid en valberedning, og svenske foreninger
har også næsten altid en valberedning. Den funktion
er stort set ukendt i Danmark og det er trist, for en
valberedning ser på selskabet udefra og kan bedre se på
bestyrelsen som helhed og hvad der er selskabets bedste.
Her har Sverige noget unikt, som - hvis det benyttes
korrekt – er et redskab til at få diversitet og fornyelse
i bestyrelser. Det overblik og den helhedsvurdering,
som en valberedning bidrager med i svenske selskaber,
kunne danske selskaber lære noget af.
Ansvarsfrihed på generalforsamlingen
I Sverige er der altid et punkt på årsstämman som
hedder ansvarfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. Det er obligatorisk i svenske
aktiebolag. Det har man ikke i Danmark og heller
ikke i mange andre lande. Det nærmeste man kan
komme dette, er at generalforsamlingen i visse
ældre danske selskaber skal give DECHARGE til
bestyrelsen og direktion, hvilket betyder at der gives
42

I Danmark har man ikke de samme lovregulerede ansvarsregler. Det betyder ikke at en danske
bestyrelse altid er fri for ansvar i de situationer, som
nævnt i de svenske regler, men det betyder, at man i
Danmark foretager en konkret vurdering af om der
forelægger fejl eller forsømmelse.
Det er et faktum, at ansvaret for bestyrelser er
tungere i svenske selskaber. Det er frem for alt ansvaret
over for skattevæsenet, som i praksis opleves som en
stor forskel. Hvis skatter og afgifter i svenske selskaber
ikke betales i rette tid bliver bestyrelsesmedlemmer
personligt ansvarlige. For svenske bestyrelsesmedlemmer er det derfor naturligt at bede om dokumentation
for, at aktiebolagets skat er betalt. Et bestyrelsesmedlem
i et dansk selskab, vil finde det meget mærkeligt, at
bede om fremvisning af sådan dokumentation. Det
gør man kun, hvis bestyrelsesmedlemmer har mistanke
om, at der er noget galt med skattebetalingerne. Det
personlige ansvar for skatter og afgifter har for visse
danske bestyrelsesmedlemmer i svenske selskaber været
en ubehagelig og overraskende oplevelse.
Man kan sammenfatte ansvarsreglerne således, at
det i Sverige følger af både love og praksis, hvad et
bestyrelsesmedlem er ansvarlig for. I Danmark er det
udelukkende praksis som sætter rammerne for, hvad
bestyrelser bliver ansvarlige for.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019

En del av er verksamhet innefattar att matcha
bolag som söker olika styrelsekompetenser
med era medlemmar som är advokater med
erfarenhet av styrelsearbete inom olika fält. Har
ni även svenska medlemmar eller förmedlar
kontakt åt svenska aktörer som söker dansk
styrelsekompetens?
– Nej.
Vad tror du att det kan bero på?
– Jeg tror det skyldes manglende kendskab til/
adgang til netværk og at man rekrutterer i egne
netværk – f.eks at de svenske kandidater måske
ikke er koblede op på søgninger fra Væksthuse
etc. eller andre steder hvor der søges efter bestyrelsesmedlemmer. Måske og så en utryghed
ved sprog/manglende behov.
Vad tror du det kan ge ett danskt bolag att ta in en
svensk ledamot i styrelsen eller ledande befattning och vice versa?
– Hvis kendskab til svenske forhold er af væsentlig
betydning for selskabet, så tror jeg det kan give
rigtig god mening. Det giver også god mening, hvis
man ønsker at arbejde med større forskellighed
i bestyrelsen og for at erfaringer fra en ”anden”
virksomhedskultur.

Tror du att det har större påverkan beroende på
om det är ett litet eller stort företag?
– I den daglige ledelse ja. I bestyrelsen nok i
mindre grad.
Vilka frågor är mest aktuella och på agendan inom
utvecklingen av styrelsearbete i Danmark idag?
– Bestyrelsens sammensætning og rekrutering/
diversitet. Bestyrelsens værdiskabelse.

FOTO: NEWS ØRESUND

almindelige styrelsesmöter og på årstämman. Justeringsmannens opgave er at granske og justere udkast
til protekoller. Den funktion med en særlig justeringsperson anvender man ikke i Danmark. Her er
det generalforsamlingens dirigent, der gransker og
godkender protekollen.
På de almindelige bestyrelsesmøder i danske
selskaber er det bestyrelsens formand, som gennemgår protekollen. Det sædvanlige er, at protekollen
derefter sendes ud til den øvrige bestyrelse, men at
protekollen først formelt godkendes af den samlede
bestyrelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesansvaret er mere omfattende i
Sverige
Så er der spørgsmålet om bestyrelsens ansvar over
for andre. Både i Danmark og i Sverige gælder et generellt skadeståndsansvar. Det betyder, at bestyrelsen
kan ifalde erstatningsansvar (og eventuelt strafansvar)
hvis de handler pligtstridigt eller i øvrigt handler
uforsvarligt. Det bliver en vurdering af, om bestyrelse
og direktør har handlet uagtsomt.
Men herudover er der i Sverige situationer, hvor
bestyrelsesmedlemmer har personligt ansvar. Bestyrelsen ifalder personligt ansvar hvis:
• Skatter og afgifter ikke betales i tid
• Manglende indgivelse af årsregnskaber – underlåtenhet att inge årsredovisning
• Bristtäckningsansvar - olaglig värdeöverföring
• Kapitalbristansvar

5 FRÅGOR TILL HENRIK MANSFELDT WITT, ORDFÖRANDE
DANSKE BESTYRELSESADVOKATER
FOTO: DANSKE BESTYRELSESADVOKATER
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ansvarsfrihed for det, der er oplyst i regnskabet.
Det er generalforsamlingen, der beslutter om
den vil bevilje ansvarsfrihed eller ej. Beviljes ansvarfrihed betyder det, at selskabet og ejerne ikke kan
rejse erstatningskrav. Det er ganske komplicerede
regler, som denne artikel ikke giver plads for, men
det er fortsat et væsentligt punkt i svenske selskaber,
men ikke i danske.
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KRISTINA JARRING LILJA

KRISTINA JARRING LILJA
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”VI BEHÖVER MÖTAS MER ÖVER
SUNDET – TILLSÄTTNINGAR SKER
GENOM NÄTVERK”
Det finns skillnader i styrelsearbetet på dansk och svensk sida Öresund
som man bör vara medveten om. Samtidigt finns det fördelar, speciellt
för företag som vill göra affärer eller etablera sig i det andra landet och
får tillgång till lokal kompetens. Det menar Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och ordförande i föreningen Styrelseakademien
Skåne. För att öka utbytet ser hon nätverkande som en viktig del liksom
engagerade krafter som kan visa goda exempel.
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Øresundsadvokater och Styrelseakademien Skåne arrangerade hösten 2017 informationsmöte på Sveriges Ambassad i
Köpenhamn om skillnader i regler för styrelser och årsmöte/generalforsamlingar i danska och svenska bolag.

inte är affärssyften med. Att hitta goda exempel i
praktiken kan också få fler att engagera sig.
Hon tror att det finns fördelar med att utbytet
över sundet skulle öka.
– Det finns framför allt något att vinna för
företag som ska gå in i Danmark. Många svenska
företag i min tidigare bransch, detaljhandeln, har
inte lyckats med sin etablering i Danmark. Varför
har man inte gjort det? Vi är nära och lika, men
”all business is local”. Det är viktigt att ha någon
med som vet hur affärerna görs, säger Kristina
Jarring Lilja.
Någon form av introduktion eller utbildning i
vad man kan förvänta sig och vad det andra landets bolag förväntar sig av sina styrelseledamöter,
tror hon är bra vid uppdrag över sundet.
Den danska affärskulturen framställs ofta som
hårdare där svenskar kan uppfatta att dansken
tar hela handen om han ges lillfingern. Men den
bilden känner inte Kristina Jarring Lilja igen. –
Jag är av uppfattningen att danskar kommer till
skott snabbare än vad svenskarna gör. Många har
synpunkter på hur danskarna gör affärer, det jag
gillar är hur de ser tydliga värden – vad får man ut
av det, säger hon och fortsätter:
– Jag tror att den danska affärskulturen passar
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • April 2019

mig. Jag har jobbat i Norge också, men jag är
närmare den danska affärskulturen. Jag vet inte
om det är att jag är från Skåne eller hur jag är som
person. Danskarna går inte som katten kring het
gröt utan är raka och tydliga i sitt beslutsfattande,
men är samtidigt inte sämre än att de kan ändra
sig, säger Kristina Jarring-Lilja.
FOTO: PRIVAT

oftare i ett snävare nätverk, tror Kristina Jarring LilKristina Jarring Lilja är ordförande i föreningen
ja. Även i styrelsearbetet finns skillnader där bland
Styrelseakademien Skåne och professionell styrelannat mötesagendan är längre i Sverige liksom det
seledamot. Hon sitter bland annat i styrelsen för
personliga ansvaret är större, menar hon.
teknikföretaget MultiQ och är styrelseordförande
– Jag kan tycka att styrelseagendan är väl kort
för e-handelsbolaget Gents. Under flera år arbetai Danmark. Jag gillar den svenska modellen med
de hon i företagsledning med kopplingar över Öretydliga punkter, det är en ledstång att hålla sig i.
sund, bland annat i danska klädföretaget Inwears
En av de största skillnaderna
svenska dotterbolag. I sitt
avseende ansvarsfrågan är att
engagemang i Styrelse”Om
någon
skulle
fråi Sverige är man personligt
akademien Skåne har hon
ga mig om ett styrelansvarig för att skatterna är
även lyft de skillnader
som finns mellan danskt
seuppdrag i Danmark betalda. Det gäller inte i Danmark, säger hon.
och svenskt styrelsearbete
har jag ett relativt
genom medverkan i flera
seminarier.
stort frågebatteri, om Kristina Jarring Lilja tror att vi
jobba mer över gränansvarsfördelning och behöver
serna för att öka förståelsen för
Det finns flera saker som
varandra. Det talas ibland om
hon själv skulle vara upp- vad som förväntas.”
en nordisk bolagsstyrningsmärksam på om hon skulle
modell, men hon själv kände inte till att det till
ta ett styrelseuppdrag i Danmark, berättar Kristina
exempel inte finns valberedning i danska bolag
Jarring Lilja.
innan Styrelseakademien Skåne fick in en dansk
– Om någon skulle fråga mig om ett styrelledamot i sin styrelse och de tillsammans tog fram
seuppdrag i Danmark har jag ett relativt stort
ett material om skillnaderna.
frågebatteri, om ansvarsfördelning och vad som
– Om någon funderar på att jobba i styrelse i
förväntas. I Danmark har styrelseordföranden mer
Danmark kontra Sverige tror jag att det finns ett
makt än i Sverige och det finns ingen valberedning
stort behov av att förmedla kunskap om vad som
att komma med synpunkter till heller. Det gäller
gäller, säger Kristina Jarring Lilja och fortsätter:
att kvalitetssäkra ordförande om man ska jobba i
– Jag menar att vi behöver mötas mer över sunstyrelse i Danmark, den personen är otroligt viktig
det, tillsättningar sker genom nätverk. För att få
och leder arbetet, säger hon.
ett större utbyte över sundet krävs engagerade krafSkillnaden innebär bland annat att valberedningter och att hitta forum som kan facilitera det och
en i Sverige utgår ifrån ägardirektiv när det gäller
se till att det händer. Det kan vara ideella förenvilken kompetens som behövs i bolaget när de reingar, det är lättare att engagera människor om det
kryterar nya ledamöter. I Danmark görs sökningen

Kristina Jarring Lilja.
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ANALYS

Framväxten av dansk-svenska styrelser har
utvecklats i flera steg.

•

Få små fristående bolag rekryterar styrelseledamöter över Öresund. Även om statistiken
som ligger till grund för denna analys visar att
en majoritet av de dansk-svenska styrelseledamöterna och verkställande direktörerna är
aktiva i mindre bolag så rör det sig ofta om små
dotterbolag till större koncerner. Bland undantagen finns dock självständiga mindre bolag som
Lakrids by Johan Bülow och Ascelia Pharma.

•

Parti- och detaljhandel är dominerande
branscher när det gäller danska och svenska
företags rekrytering från andra landet av
styrelseledamöter och verkställande direktörer.
Andra branscher med betydande dansk-svensk
representation av dansk-svenska ledamöter/
vd är it- och datakonsulter, organisationskonsulter vägtransport och godstrafikföretag,
arkitektbyråer, film-, video och tv-programföretag samt huvudkontor.

•

Danska kontor i Malmö i stället för Stockolm.
Under årens lopp har de stora danska läkemedelsföretagen Novo Nordisk, Lundbeck,
Ferring och LEO Pharma etablerat sina svenska
dotterbolag i Malmö med danska representanter
i styrelserna. Vd för Novo Nordisk Scandinavia i
Malmö är dansken Niels Abel Bonde.

•

Svenska storföretags utlandssatsningar.
De svenska storföretagen har en omfattande
försäljning i Danmark och har därför sedan
många år danska dotterbolag. Det finns en
koncentration av svenska huvudkontor till
Stockholm vilket i kombination med många
dotterbolagsetableringar i Köpenhamn gör att
en majoritet av de svenskbesatta styrelseposterna och vd-uppdragen i Köpenhamn innehas av
personer folkbokförda i Stockholms län.

Utbytet av komptens mellan danska och svenska
företag har skett under lång tid och utvecklingen
kan delas in i flera kategorier.
•
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•

Det finns vinster för företagen när det gäller att ta in kompetens från andra
sidan Öresund. Det säger intervjupersonerna i denna rapport. En majoritet av
styrelseledamöterna och verkställande direktörerna som rekryteras mellan
Danmark och Sverige är verksamma i mindre företag. Oftast ingår dessa företag dock i större koncerner. En tydlig trend är att skånska bolag har lika många
styrelse- och vd-poster tillsatta med danskar som näringslivet i Stockholm.

Öresundsbron och närheten mellan Skåne och
Själland har betydelse för rekryteringen av styrelse
ledamöter och vd mellan danska och svenska
företag. Det är en tydlig slutsats av denna analys av
förekomsten av styrelseledamöter och verkställande
direktörer mellan Danmark och Sverige.
I det skånska näringslivet var 2017/2018
sammanlagt 453 poster tillsatta med danska
styrlseledamöter eller dansk vd. Det är lika många
som i Stockholm och som i kraft av sin storlek och
roll som huvudstad annars borde haft flest danska
ledamöter. I företagen i Västra Götaland fanns det
under samma tid 263 poster tillsatta med danska
styrelseledmöter/vd medan bolagen i Halland hade
51 poster tillsatta med danska ledamöter/vd. Under
2017/2018 fanns det sammanlagt 1 254 styrelsepos46

ter eller vd-uppdrag med dansk innehavare i svenska
bolag med säte i det undersökta området bestående
av Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra
Götaland och Stockholms län. Med danska ledamöter/vd avses personer folkbokförda i Danmark. Med
svenska ledamöter avses personer som under den
aktuella perioden var folkbokförda i Sverige.
I andra riktningen, svenska ledamöter i danska
bolag i Region Huvudstaden och Region Själland,
dominerar fortfarande Stockholm. Av de 1 104
styrelseposter och vd-uppdrag i de danska bolagen
som var tillsatta med svenska ledamöter tillsatta
med 533 personer hemmahörande i Stockholms
län medan 195 var tillsatta med personer bosatta i
Skåne och 147 i Västra Götaland eller Halland.
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Kompetensrekrytering över Öresund. En
tendens som skymtar i statistiken är att den
fristående rekrytering av höga chefer och styrelseledamöter över Öresund ökar. Här avses
rekryteringar där kompetensen är i fokus, inte
att personen representerar en ägare. Vestas,
Assa Abloy Entrance Systems, Danmarks
Radio, Boozt Fashion, Skånemejerier, Malmö
Opera, Region Skånes Kulturförvaltning,
Form Design Center, Neo4j och Copenhagen
Malmö Port är några av de organisationer
som rekryterat chefer från grannlandet. Ännu
är antalet fristående dansk-svenska chefsoch styrelserekryteringar relativt lågt medan
potentialen kan betecknas som stor.
Svenska fastighetsköp i Danmark. De
senaste åren har en rad svenska fastighetsbolag, ofta med bas i Malmö, tillhört de stora
investerarna på den danska fastighetsmarknaden. Det har då varit naturligt för dem att
starta dotterbolag i Köpenhamn med svensk
styrelserepresentation. Det handlar om bolag
som Wihlborgs, Castellum, Akelius, Balder,
Heimstaden och Niam.
Danska etableringar i Skåne. En långsiktig trend som fortsätter handlar om danska
etableringar och bolagsköp i Skåne. Redan
1894 eteblerade sig danska tidningskoncernen
Aller ett skånskt dotterbolag och 1915 bildade
danska takunderlagsföretaget Icopal ett dotterbolag i Malmö. Under senare år har även en
rad danska företagsköp skett i Skåne. Sveriges
största tomatodling utanför Trelleborg köptes
2005 av danska storodlaren Alfred Pedersen
& Søn. Danska logistikföretaget DSV har successivt växt i Sverige och 2013 invigdes deras
stora logistikcenter i Landskrona. Medicinteknikföretaget Hemocue köpts samma år av
danska Radiometer. Skånska GDL Transport
köptes 2015 av fyra danska finansinstitutioner.
Växtförädlingsföretaget Hilleshög i Landskrona
fick danska DLF som ägare och ombildades
2017 till MariboHilleshög med huvudkontor
på Lolland och forskningsenhet i Landskrona.
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Positiva effekter med ledamöter från andra
sidan sundet
Att ta in en person från andra sidan sundet i styrelse eller ledande befattning kan ge positiva effekter
för företaget. Det är intervjupersonerna i denna
rapport överens om. Störst kan effekten antas vara
för små- och medelstora företag som inte alltid har
samma ekonomiska möjligheter som storföretag
att skaffa sig kunskap om det andra landets lagar
och regler och i längden vad som krävs och hur
en etablering över sundet skulle påverka företaget.
Niels Westergårdh-Nielsens forskning på Copenha47

gen Business School, CBS, visar just det då styrelser
i små- och medelstora företag ofta är familje- eller
vändominerade. Externa styrelseledamöter ger
en annan input och ställer oftare kritiska frågor,
berättar han. Effekten är kopplad till ledamöternas
utbildning då det är vanligare att externa ledamöter
har en högre utbildning, men är även beroende av
en kombination av flera olika beslut eller faktorer
som samverkar som till exempel ny marknad eller
nya ägare. Niels Westergårdh-Nielsen har även egen
erfarenhet av bolagsengagemang över sundet då en
investering i ett danskt bolag har gjort att han idag
är ledamot i det svenska dotterbolagets styrelse.
– Om man ska komma med ett råd till Öresundsregionen är det att, om man vill marknadsföra
sig på båda sidor är det lämpligt att ha expertis från
den andra sidan också. Det låter egentligen mycket
logiskt, säger han.
Vad är då fördelarna? Tre rådgivare som intervjuats i rapporten ser följande effekter:
– Det ger en inblick i hur man tänker och
bedriver affärer. Är det så svårt eller är regler och
arbetssätt liknande? Är man intresserad ska man se
till att skaffa sig kunskap om varandra och skapa sig
en uppfattning om strukturerna i Sverige respektive
Danmark. Vill man som bolag in på den danska eller
svenska marknaden kanske man ska söka en kandidat
från andra sidan sundet. Det tror jag skulle vara till
stor hjälp, säger Ulrika Dieroff, chef affärsservice på
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
– Du får på så vis in kunskap, förståelse,
kännedom om båda marknaderna och bygger in
det på högsta nivå. Den kunskapen trillar sedan
ner genom hela organisationen vilket förbättrar
förutsättningarna att lyckas på en annan marknad.
Diskussionerna förs ju från toppen. Man bygger in
både den kulturella och marknadsförståelsen mer
i organisationen om man får in det på styrelsenivån, säger Mikaela Sundberg, country manager
Denmark på Business Sweden.
– Man får marknadskunskap och kulturell
kunskap. Det har hänt att danska företag har använt
fel förpackning när man lanserat en vara i Sverige.
Man får även kunskap om olika länders redovisningspraxis och lagar, säger Per Thye Rasmussen,
chefkonsulent Dansk Erhverv.
Olikheter i affärskulturen
En inblick som en styrelseledamot eller ledande
befattningshavare från den andra sidan sundet
kan ge företaget är kunskap om affärskulturen och
marknaden. Det finns en rad olika uppfattning om
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skillnader mellan hur man gör affärer i Danmark
och Sverige. Bland annat rör det sig om olika tempo
i beslutsfattandet där svenskens konsensussökande
uppfattas ta längre tid, att dansken är snabbare på
att fatta beslut och mer direkt i sin kommunikation
enligt intervjuer till den här rapporten. Det uppges
även finnas en annan vilja att förhandla och olika
syn på avtal mellan de båda sidorna sundet.
Anders Jarl, styrelseordförande för fastighetsbolaget Wihlborgs som investerar i fastigheter i
Danmark och har ett danskt dotterbolag, har varit
verksam i Danmark i över 20 år. Han ser relativt
stora olikheter mellan svenskar och danskar när det
gäller sättet att göra affärer.
– När man pratar med en svensk och tycker att
man är överens så gäller det, när man är överens
med en dansk återstår det mer innan det är klart.
Där tycker vi det är självklart i Sverige och pratar
inte om det, det är en kulturell skillnad. Jag får
lite uppfattningen att danskar ser på svenskar med
lillebrorskomplex, därför litar de inte riktigt på
svensken. På samma sätt som jag tror att vi svenskar
utgångsmässigt litar på vad som sägs och blir besvikna efteråt, säger han.
Bert Nordberg, styrelseordförande i danska
Vestas och TDC, ser utformning av styrelsearbete i
Danmark och Sverige som väldigt likartat. De skillnader som finns är framförallt kulturella olikheter,
uppger han i en intervju till denna rapport.
– Det finns lite skillnad kulturellt. Danskarna är
köpmän. Svenskar är lite mer formella och artiga.
Om man har en riktig fajt i styrelserummet är alla
vänner igen efter mötet i Danmark. Har man en
riktig fajt i Sverige sitter det i några veckor, säger han.
I vissa fall kan det vara svårt att skilja på myt och
verklighet, tror Per Thye Rasmussen. Det kan röra
sig om en berättelse man har hört och en uppfattning om hur det är på den andra sidan sundet, snarare än att det alltid är självupplevt. Det visar även
rapporten om Mentala gränshinder i Öresundsregionen – se faktaruta.
Ansvarsskillnad i styrelsearbete på båda
sidor sundet
När det gäller styrelsearbete i aktiebolag finns det
några skillnader mellan den danska och svenska sidan
sundet. Det visar den genomgång som rapportens
gästskribent Helle Ahlenius Pallesen, vd på föreningen Øresundsadvokater, har gjort. En väsentlig
skillnad är ansvarsfrågan där en styrelseledamot i ett
svenskt aktiebolag kan bli personligt ansvarig för om
företaget till exempel inte betalat skatt och avgifter
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i tid, vid olaglig värdeöverföring, kapitalbristansvar
eller vid underlåtenhet att inge årsredovisning. I
Danmark är inte ledamöternas ansvar reglerat i lagen
på samma sätt utan en värdering görs om det föreligger fel eller försummelse, menar skribenten.
Det är bland annat något som Kristina Jarring
Lilja, ordförande i Styrelseakademien Skåne som är
intervjuad till rapporten och en av initiativtagarna
till den, skulle vara uppmärksam på om hon skulle
ta ett styrelseuppdrag i Danmark.
– Om någon skulle fråga mig om ett styrelseuppdrag i Danmark har jag ett relativt stort frågebatteri,
om ansvarsfördelning och vad som förväntas. I
Danmark har styrelseordföranden mer makt än i
Sverige och det finns ingen valberedning att komma
med synpunkter till heller. Det gäller att kvalitetssäkra ordförande om man ska jobba i styrelse i
Danmark, den personen är otroligt viktig och leder
arbetet, säger hon.
Det finns även praktiska skillnader i hur dagordningen till en årsstämma ser ut, den har många fler
punkter och är mer detaljerad i Sverige. Förslag om
nya styrelseledamöter görs i Sverige av en valberedning, något som inte finns i Danmark. Ett protokoll
granskas i Sverige av en justeringsperson, i Danmark
är det ordförande som granskar och godkänner
protokollen. Det finns även flera ord som skiljer sig
åt och kan vara obekanta för en person som tar ett
styrelseuppdrag på andra sidan sundet. Bland annat
kallas ordförande på en bolagsstämma i Danmark
för dirigent och ett skiljeförfarande heter voldgift.
Skillnaderna finns, men bör inte överdrivas
Flera av intervjupersonerna i denna rapport framhåller att det finns skillnader mellan dansk och
svensk affärskultur och styrelsearbete, men att de
inte bör överdrivas. En av dem är Vestas och TDC:s
styrelseordförande Bert Nordberg.
– Vi måste säga att det är samma sak. Vi kan inte
hålla på att leta skillnader. Skillnaderna vet vi redan
om. Den enda formella skillnaden är valberedningen.
Annars är det samma sak och det går lika bra att ha
en norsk, dansk, finsk eller svensk ledamot i styrelsen.
Det är viktigt att avdramatisera det hela, säger han.
Malin Jonsson, vd på Network of Music Partners
med huvudkontor i Köpenhamn, är inne på samma
linje. Att betona skillnaderna gör att vi uppfyller
fördomarna. Det är bättre att fokusera på de likheter som finns, menar hon.
– Det finns skillnader, men man väljer ofta att
betona dem och uppfylla sina egna fördomar. Så
fort du säger att det är typiskt danskt eller svenskt
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FAKTA: RAPPORT OM MENTALA
GRÄNSHINDER I ÖRESUND
Mentala gränshinder begränsar företagarnas
rörlighet i Öresundsregionen. Det konstateras i
en ny rapport som utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresunddirekt.
Många företagare ser goda möjligheter att
arbeta över gränsen i Öresundsregionen, som
präglas av att den är en storstadsregion med
korta avstånd och relativt goda kommunikationer. Men trots det begränsas det gränsöverskridande näringslivet mellan Danmark
och Sverige av såväl praktiska problem som
formella gränshinder – men även av mentala
gränshinder, som har att göra med hur företagare erfar och uppfattar arbete över sundet.
Fyra mentala gränshinder identifierats i
rapporten utifrån 30 djupintervjuer:
- En nationell gravitationskraft i form av
bland annat språkskillnader, nationell nyhetsvärdering och nationell kulturkonsumtion,
som bidrar till en större kunskap om det egna
landet, nationella vanor och traditioner, samt
en känsla av vi (i vårt land) och de (i sitt land).
- Skillnader i affärskultur mellan länderna,
som kan skapa friktion i mötet mellan företagare och samtidigt bygga upp en bild av det
finns något annorlunda och ibland skrämmande på andra sidan gränsen.
- Att sociala nätverk mer sällan når över
gränsen mellan Danmark och Sverige, vilket kan
innebära att färre affärsmöjligheter uppstår.
- Upplevelsen av en hög tröskel i form av bristande kunskap om marknaden och regler, som
ger en känsla av osäkerhet eller otrygghet för den
som funderar på att arbeta över Öresund och kan
leda till att man hellre satsar i det egna landet.
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Öppenhet och nyfikenhet – behöver anpassa sig
Några av intervjupersonerna i denna rapport
framhåller att det är en fråga om hur öppen en
organisation är för att ta in kompetens för den
andra sidan sundet. Skillnader är något som kan
ge en dynamik och något som man kan dra nytta
av. Det menar bland annat Dorte Bo Bojesen, vd
på Form/Design Center, i Malmö som har jobbat
i Sverige i många år. På frågan om det påverkar en
verksamhet att man tar in någon från den andra
sidan sundet svarar hon:
– Det tror jag absolut. Det är viktigt att man
tar tillvara de olika kvalitéer man har. Det kommer
in en annan dynamik som är oerhört viktig. Man
behöver ha öppenhet från respektive håll för att
bemöta det och det beror också på hur förändringsbenägen din organisation är. Ska man jobba interregionalt får man ha en öppenhet och nyfikenhet på
varandra och varför det är skillnader.
Hon tror att tajmingen är viktig när man tar
in kompetens från den andra sidan sundet, att
det matchar utvecklingen i övrigt och den strategi
företaget har. I hennes eget fall tror hon att Form/
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Design Center bland annat kan ha nytta av hennes
nätverk i Danmark när organisationen vill utöka
samarbetet över sundet.
Business Sweden i Köpenhamn rekommenderar
ofta svenska företag som vill in på den danska marknaden att rekrytera lokal branschkompetens i Danmark.
– Vi brukar säga att de ska rekrytera lokalt i
Danmark. Det är ofta det företagen har tänkt sig
och vi pushar för det, ni kan inte driva försäljning
med en svensk säljare. Det ger bättre marknadskännedom, kulturell förståelse, nätverk och tillgång till
språket, säger Mikaela Sundberg.
Hon tror även att det kan ge värdefull input att
göra detsamma i styrelsen. Det hänger ihop med att
det finns skillnader mellan länderna, menar hon.
– Du måste få in kompetensen hela vägen upp
till styrelsenivå så att du får med dig förståelse för
marknaden. Danmark är annorlunda, det går inte att
komma ifrån. Danskarna förstår sig inte på svenskarna, det är samma problematik på andra hållet, säger
hon och lägger till att när man får till en deal och lär
sig förstå varandra blir utkomsten oftast väldigt bra.
Wihlborgs har valt just en sådan strategi där de
har anpassat sig efter den danska marknaden och
valt att göra allt på danskt sätt, berättar Anders
Jarl i en intervju. Han förvånas över att några
av de andra svenska fastighetsbolagen som också
investerat i Danmark under senare år har valt en
annan strategi.
– Man kan säga att jag tycker att de andra bolagen gör fel när de styr det från Sverige. Vi har en
dansk organisation som sköter det på danskt sätt.
En del av de andra bolagen har svenska chefer, de
tycker att det är nära mellan Malmö och Köpenhamn, säger han.
Personliga nätverk viktiga – behov av fler
mötesplatser
Per Thye Rasmussen tror att nätverken är viktiga
när det gäller tillsättning av nya styrelseledamöter.
– Jag tror det är något som handlar mer om personliga relationer. Jag tror inte att det är så många
som systematiskt söker styrelseledamöter i Sverige.
Det är ofta relationsbaserat. Sedan är det kanske
några företag som på egen hand söker ledamöter på
andra sidan Öresund, säger han.
Även Kristina Jarring Lilja är inne på att tillsättning av nya styrelseledamöter ofta sker genom
nätverk och ser behov av fler mötesplatser.
– Jag menar att vi behöver mötas mer över sundet, tillsättningar sker genom nätverk. För att få ett
större utbyte över sundet krävs engagerade krafter
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och att hitta forum som kan facilitera det och se
till att det händer. Det kan vara ideella föreningar,
det är lättare att engagera människor om det inte är
affärssyften med. Att hitta goda exempel i praktiken
kan också få fler att engagera sig, säger hon.
Ulrika Dieroff föreslår en mötesplats för
företagsledare över sundet.

– Om det fanns en arena där man verkligen
kunde träffa svenska och danska företagsledare
kontinuerligt. Möten där man träffas och ges tid
för samtal. Man måste ju veta att man finns innan
man kan börja prata. En sådan mötesplats är ju
önskvärd, säger hon.

SKATT- OCH SOCIALFÖRSÄKRINGSREGLER VID STYRELSEUPPDRAG
ÖVER SUNDET
Som utgångspunkt betalar pendlare över sundet
skatt i det land där de arbetar. Det finns dock undantag och särskilda regler gäller bland annat vid
arbete i två länder. Personer som tar ett styrelseuppdrag över sundet behöver bland annat ansöka
om ett så kallat A1-intyg/A1-attest för att avgöra
socialförsäkringstillhörigheten.
Vid styrelseuppdrag över sundet ska skatt betalas i
det land där bolaget har sin hemvist, men inkomsten
kan även vara skattepliktig i hemlandet. Det framgår
av det nordiska skatteavtalet och Nordisk eTax
hemsida, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i Norden.

ket i Sverige. En
annan konsekvens
av reglerna kring
socialförsäkringstillhörighet är att
man som arbetstagare, i de fall
man är medlem
i en a-kassa, ska
vara medlem i en
a-kassa i det landet man är socialförsäkrad i. Om
man inte är medlem i rätt land kan en konsekvens
vara att man står utan arbetslöshetsförsäkring den
dagen man behöver den.

Vad ska man tänka på när man tar ett styrelseuppdrag på andra sidan sundet?
– Vår uppmaning är att kontakta oss innan man
arbetar eller tar uppdrag över sundet så att vi kan
ge information utifrån givna förutsättningar och göra
situationen så bra som möjlig. När det gäller styrelseuppdrag är det vanligaste misstaget att man inte
ser det som ett arbete utan som en ära. Fråga alltid
vilka konsekvenser det får om man tar ett uppdrag
på andra sidan Öresund, säger Elisabeth Larsson,
skattehandläggare på Skatteverket och Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Personer som har uppdrag på båda sidor sundet
behöver bland annat ansöka om så kallat A1-intyg/
A1-attest som visar vilket lands socialförsäkringssystem de omfattas av.
– Många glömmer att anmäla det. Stora koncerner som Kinnevik och Wallenberg kanske vet om
det, men många mindre bolag gör det inte, säger
Elisabeth Larsson, och fortsätter:
– En person som har uppdrag i både Sverige och
Danmark behöver ha ett A1-intyg som visar var man
är socialförsäkrad så att sociala avgifter betalas i
rätt land.

Man kan bara vara socialförsäkrad i ett land och
arbetar man samtidigt i både Danmark och Sverige
beror socialförsäkringstillhörigheten bland annat
på hur mycket man arbetar i respektive land och
var man är bosatt. Var man är socialförsäkrad har
betydelse för vilket lands regler som ska följas
när det gäller till exempel pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, barnbidrag och
sjukpenning samt i vilket land som arbetsgivaren
ska betala sociala avgifter. Om det fastslås att man
är socialförsäkrad i Sverige och har uppdrag i Danmark, då kan den danske arbetsgivaren komma att
krävas på svenska arbetsgivaravgifter av Skattever-

På informationscentret Øresunddirekt i Malmö och
på deras dansk-svenska hemsidor finns bland annat
information om skatt, socialförsäkring och a-kassa.
På informationscentret finns informatörer från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket som kan bistå företag och privatpersoner
med information rörande skatt och socialförsäkring.
Företag kan även boka kostnadsfri företagsrådgivning på informationscentret.
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väljer vi att göra det istället för att sätta ord på att
det är kul att vi tänker likadant och fokusera på det
andra perspektivet, säger hon och fortsätter:
– Att kunna tänka internationellt med en medvetenhet om de kulturella skillnaderna och hitta sätt där
vi tänker ganska lika är stimulerande och spännande.
De unga måste ha de förmågorna för världen blir
mycket mer global, att kunna jobba så utan att bli för
protektionistisk och se vad som är typiskt svenskt.
Stine Bosse, professionell styrelseledamot i
Danmark som även har uppdrag i Sverige, framhåller diversitet som en styrka i en styrelse. Det lyfter
kompetensnivån, menar hon.
– All diversitet är bra när man ska göra grupparbeten, det är det styrelsearbete är. Man blir duktig
om man tar in folk som är olika. Olika kön, ålder, bakgrund och nationalitet. Du lyfter kompetensnivån.
Hon tycker inte att vi ska uppge våra skillnader,
men att det är viktigt att vi jobbar tillsammans.
– Om man tar det bästa från de två världarna då
blir det intressant. Jag säger inte att vi ska ge upp våra
nationella skillnader, men om vi ska ha skandinavisk
påverkan på världsnivå, inte bara europeiskt, tror jag
det är klokt att vi jobbar mycket ihop, säger hon.
Andra faktorer som också tas upp i rapporten
som kan påverka hur ett styrelseuppdrag ser ut,
förutom om det är ett svenskt eller danskt bolag, är
företagets storlek och bransch.

ANALYS

Det finns även ett flertal privata rådgivare som kan
bistå företag och personer med rådgivning i skatt och
socialförsäkringsfrågor vid uppdrag över sundet.
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Om rapporten

INTERVJULISTA
Företag

KÄLLOR OCH METOD
Øresundsinstituttet tog tillsammans med Styrelseakademien Skåne och Øresundsadvokater initativ till
att skapa analysprojektet ”Styrelserapport - analys av
styrelser och företagsledningar i danskt och svenskt
näringsliv” då vi har sett ett ökat behov av kunskap om
företagande och företagsledning över Öresund. Att bättre nyttja kompetensen i vår unika gränsregion kan bidra
till att förbättra tillväxten i näringslivet på Sjælland och
i Skåne. Att ha en representant i styrelse eller ledande
befattning i företaget som kommer från andra sidan
sundet kan öka såväl den branschmässiga som den
kulturella kompetensen.
Rapporten är baserad på ett kvantitativt material som
visar personer och företag som styrelse- eller ledningsmässigt arbetar över Öresund. Materialet är beställt från
Bisnode Sverige och Bisnode Danmark. Den kvalitativa
delen av rapporten består av 13 intervjuer med personer
som arbetar över ländergränsen.

Företag med mindre än 10 anställda omfattas alltså
inte av den kvantitativa delen av rapporten. Sökningen
är gjord på folkbokföringsadress och omfattar därmed
inte de ledamöter och/eller vd är födda och uppvuxna
i Danmark, nu arbetar i Sverige och är folkbokförda i
Sverige och vice versa.
Urvalet av intervjuer är gjort utifrån det kvantiativa materialet samt information som kommit Øresundsinstituttet till
känna genom bland annat analysarbete och resarch om
aktörer som är verksamma över sundet. Urvalet är gjort för
att spegla de olika rörelserna som undersöks i rapporten:
dansk styrelseledamot i Sverige, dansk vd i Sverige, svensk
styrelseledamot i Sverige samt svensk vd i Danmark. Dessutom har vi i möjligast mån försökt ta hänsyn till att intervjupersonerna ska verka inom olika branscher.
Kapitlet om skillnader i danskt och svenskt styrelsearbete är skrivet av gästskribenten Helle Ahlenius Pallesen,
vd på föreningen Øresundsadvokater.

FOTO: NEWS ØRESUND

Materialet från Bisnode Sverige omfattar företag med
säte i Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län,
Kronbergs län, Hallands län samt Blekinge län och som
har styrelseledamot och/eller vd som är folkbokförd i
Danmark. Företagen i urvalet har minst 10 anställda.

Materialet från Bisnode Danmark omfattar företag med
säte i Region Själland eller Region Huvudstaden och som
har styrelseledamot och/eller vd som är folkbokförd i
Sverige. Företagen i urvalet har minst 10 anställda.
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FRÅGESCHEMA
FÖRETAGARE:

RÅDGIVARE/BRANSCHORGANISATIONER:

Erfarenhet
Hur har du varit/är verksam på andra sidan sundet?
I företagsledning, i styrelse?
Varför tror du att du har fått uppdraget över sundet?
Annan erfarenhet av utbyte över sundet?

I vilken omfattning bedömer ni att era kunder/medlemmar söker information om att ta styrelseuppdrag eller
arbeta i företagsledning på den andra sidan sundet?

Skillnader
Formella skillnader, möten, agenda etc.?
Upplevda skillnader – på arbetsplats, förväntningar etc.?
Skillnader i dansk och svensk affärskultur?
Rekrytering, innehåll i uppdrag?
Språket en barriär?
Tankar om vad det beror på?

Har ni någon särskild information för kunder/medlemmar som är intresserade av styrelse- eller ledningsarbete över sundet?

Vilka frågor har de och vilken information söker de?

Vad är er uppfattning om skillnader i styrelsearbete eller
ledningsfunktioner mellan båda sidor sundet?
Skillnader i dansk och svensk affärskultur?

Utmaningar
Vad kan påverka så att utbytet över sundet inte ökar?
Vilka åtgärder skulle kunna öka det ytterligare?
Kulturella skillnader och mentala utmaningar?
Fördelar
Vad vinner företag på att ha ledning eller styrelseledamot
från andra sidan sundet?
Storlek på företag eller branscher som kan ha störst fördel?
Hur ser du på utvecklingen framöver?
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Vad tror ni skulle kunna påverka utbytet över sundet när
det gäller representation i styrelse och ledande befattningar över sundet? Särskilda insatser?
Vad bedömer ni att det tillför ett företag om de tar in
kompetens i ledning eller styrelse från andra sidan
sundet? Finns det några specifika fördelar? Nackdelar/
utmaningar?
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INITIATIVTAGARE TILL PROJEKTET

KONTAKT
STYRELSEAKADEMIEN SKÅNE är med drygt
700 medlemmar Skånes ledande forum för professionell styrelseutveckling och -utbildning. Här
tittar vi mer framåt än i backspegeln. Vårt mål
är att din styrelse ska ha den strategiska höjden

som krävs för att ta bolaget framåt i den digitaliserade värld vi lever i. Vi riktar oss till bolag i
Skåne – främst små och medelstora, men också
börsnoterade – som är intresserade av att skapa
värde genom ett professionellt styrelsearbete.

Kristina Jarring Lilja, ordförande
kristina@jarring.se
www.styrelseakademien.se/skane

PARTNER
ØRESUNDSADVOKATER består af danske og
svenske advokater med interesse og viden om
juridiske problemstillinger, der knytter sig til
danske og svenske forhold og i særdeleshed
til Øresundsregionen. Foreningen afholder en

række faglige og kulturelle seminarer årligt,
som giver advokaterne indblik i regler, praksis
og sædvaner på den anden side af sundet og
som styrker dem som rådgivere, samarbejdspartnere og konfliktøsere.

SPONSORER

Danske

Helle Ahlenius Pallesen, vd
hap@oresundsadvokater.com
www.oresundsadvokater.com

Danske

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett dansk-svenskt
kunskapscentrum som genom analyser, fakta,
konferenser och medieverksamhet bidrar till
en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad

integration inom vår transnationella region.
Verksamheten drivs utan vinstintresse och
med finansiering av mer än 100 medlemmar
från stat, regioner, kommuner, universitet,
högskolor och det privata näringslivet.

Johan Wessman, vd
johan.wessman@oresundsinstituttet.org
www.oresundsinstituttet.org
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PROJEKTET HAR BEVILJATS MEDEL FRÅN:

