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LO, med ordförande Karl-Petter 
Thorwalds son, är en tung spelare i kris-
drabbade Swedbanks ägarlista. 

Fackförbundet har bland annat en 
nyckel roll i bankens storägare Folksam, 
men har hittills vägrat att svara på frågor 
om den misstänkta penningtvätten. 

På torsdagen håller Folksam stämma. 

LO:s ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson har en fram-
skjuten plats i samhällsdebat-
ten. Men under den utdragna 
och dramatiska penning-
tvättskrisen i Swedbank, som 
har omfattat växande miss-
tankar om penningtvätt åt 
oligarker och andra profile-
rade högriskkunder, har han 
hittills inte uttalat sig. 

LO är en blytung maktfak-
tor i Swedbank. Och det hand-
lar inte om vilken bank fack-
förbundet väljer för sina 
 placeringar, utan om makt 
i valberedningar, vid bolags-
stämmor och styrelser hos 
några av Swedbanks största 
ägare. En av de ägarna är 
Folksam, andra största ägare 
med cirka 7 procent av 
aktierna. 

Under krisen har bankens 
ägare fått klä skott för att ha 
agerat senfärdigt och otill-
räckligt. I dag står banken 
utan både permanent vd och 
ordförande och valbered-
ningen, där Folksams vd Jens 
Henriksson ingår, står även 
inför en mer genomgripande 
omgörning av styrelsen. 
I detta utsatta läge damm-
suger Finansinspektionen 
med sina baltiska syster-
myndigheter, EBM och ame-
rikanska myndigheter från 
var sina håll banken på infor-

mation om misstänkta trans-
aktioner. 

Vid Folksams  bolagsstäm-
 mor är LO andra största grup-
pering med totalt 18 leda-
möter av 75 respektive 80 vid 
liv- respektive sakbolagets 
stämmor. Andelen har inte 
ändrats sedan 2012, men 
innan dess var den ännu 
högre. 

Bara KF har mer makt när 
Folksams beslutande organ 
samlas. 

Makten grundar sig i att 
organisationerna skickar 
kunder till det ömsesidigt 
ägda försäkringsbolaget. För 
LO-förbundens del är det 
genom medlemsförsäkringar 
i de fjorton LO-förbunden. 
Men hemlighetsmakeriet är 
stort: Hur många kunder LO-
förbunden har skickat till 
Folksam röjer man inte. Inte 
heller avtalen mellan Folk-
sam och bolagets fackliga och 
kooperativa kunder delar 
man med sig av. 

”Det tillhör vår affär. Det 
är inte uppgifter som vi redo-
gör för”, säger Folksams vice 
vd Ylva Wessén. 

För drygt två år sedan valde 
Folksam att sälja en fjärdedel 
av sina aktier i Swedbank. ”En 
riktig framgångssaga”, kon-
staterade vd Jens Henriksson 
vid försäljningen som 

Värderaset i Swedbank sätter press på facket att agera

Folksams knipa    mardröm för LO

Medlemsägda och koopera-
tiva företag i Sverige är i slut-
skedet av att ta fram spelreg-
ler för hur sektorn ska styras 
i form av en kooperativ kod. 
Det handlar inte om någon 
marginell spelare: De 100 
största ömsesidiga och 

ko operativa företagen syssel-
sätter 100 000 personer och 
omsätter 400 miljarder kro-
nor.

Planen är att den nya koden 
ska börja användas från nästa 
år.

Oberoende styrelser  är inte 
någon bärande del av försla-
get, snarare tvärtom, erfar Di. 

”I kooperativa företag är 
det viktigt att se till att med-
lemmarna är representerade 
och att det finns extern kom-
petens om det behövs”, säger 
Petra Pilawa som är verksam-

hetschef på Svensk Koopera-
tion. 

”Det ska vara medlem-
marna som äger och styr”, 
säger hon vidare. 

Folksams styrelser,  befo l-
 kade av de största gruppe-
ringarna av försäkrings-
tagare i kooperationen, facket 
och från förenings-Sverige, 
står i bjärt kontrast till hur 
Svensk Försäkring menar att 
en styrelse i ett ömsesidigt ägt 
försäkringsbolag bör vara 
sammansatt.

”Kraven på kompetens gör 

att man ofta behöver hämta 
styrelseledamöter från 
annat håll. De måste ha kom-
petens inom försäkring, reg-
lering, ekonomi, placeringar, 
 aktuariell kompetens och 
liknande”, säger Lena Fri-
man Blomgren, jurist på 
Svensk Försäkring, med 
anledning av det förslag till 
kod som är ute på remiss. 

Sophie Nachemson-Ekwall 
 som forskar i bolagsstyr-
ningsfrågor vid Handelshög-
skolan i Stockholm, pekar på 
att den internationella tren-
den går mot att även koope-

rativa och medlemsägda före-
tag ser behovet av styrelser 
med extern kompetens. Brit-
tiska konsumentorganisatio-
nen the Co-operative Group 
är ett framträdande exempel.

”Frågan om externa ledamö-
ter, som både har relevant 
kompetens och integritet, 
växer”, skriver hon i ett slut-
ord till en underlagsrapport 
inför arbetet med koden på 
uppdrag av Svensk Koopera-
tion.

Sophie Nachemson-Ekwall, 
som även sitter i Skandias full-

mäktige, anser att det också 
för Folksams del finns det 
saker att lära av den interna-
tionella utvecklingen.

”Alla företag, även koope-
rativ, behöver ta till sig att 
krav och förväntningar på en 
bredd av kompetenser hos 
ledamöter höjts. Det är därför 
rimligt att ställa sig frågan om 
Folksam verkligen är säker på 
att profilen hos ledamöter 
som bara hämtats ur den när-
maste intressesfären räcker 
till”, säger hon.
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Forskare: Även kooperativ behöver ta till sig kraven 
Proffs i styrelsen behövs 
även i försäkringsbolag 
som ägs av kunderna, 
enligt flera experter. Men 
svenska kooperationen 
ser ut att följa Folksams 
exempel – mot den inter-
nationella trenden. 

inbringade en reavinst på 
4,5 miljarder kronor. 

Men i samma veva fattade 
styrelserna även beslutet att 
ligga kvar på samma nivå, 
motsvarande cirka 7 procent 
av aktierna i banken, i form 
av ett så kallat ”strategiskt 
innehav”. 

”Det gäller tills styrelserna 
har fattat ett nytt beslut”, 
säger Ylva Wessén. 

Det finns dessutom sedan 
2009 en avsiktsförklaring 
mellan Folksam och två andra 
storägare, Sparbanksgrup-
pen och Sparbanksstiftel-
serna, att de tillsammans inte 
ska gå under 20 procent 
i ägande i banken. I dag sitter 
de tre ägarna på cirka 21 pro-
cent av aktierna. 

Ylva Wessén bekräftar att 
överenskommelsen alltjämt 
gäller. Men avtalet är ”icke-
förpliktigande”, enligt Ylva 
Wessén. Att överge överens-
kommelsen skulle  kräva 
styrelse beslut, enligt hennes 
bedömning. 

I skuggan av penningtvätts-
skandalen och under hotet om 
mångmiljardböter har värdet 
på Folksams innehav i ban-
ken sjunkit med närmare 
5 miljarder till en bit under 
12 miljarder kronor. 

Karl-Petter Thorwaldsson, 
som är ordförande i Folksam 
Sak, har tackat nej till Di:s 
intervjufråga om krisen 
i Swedbank och Folksams 
strategi för innehavet före 
dagens stämma. 

I stället får Di prata med 
Christoffer Jönsson, vd på 
Bantorget förvaltning, som 
förvaltar LO:s tillgångar, som 
bollar tillbaka flera av frå-
gorna till Folksam. 

Är ni nöjda med Folksams 
exponering mot Swed-
bank?

”Du får rikta frågan till 
Folksam”, säger Christoffer 
Jönsson. 

Inte heller avtalet med de 
andra stora Swedbank-
ägarna vill han kommentera. 

”LO har ingen syn på det”, 
säger Christoffer Jönsson. 

De två  Folksam-styrelserna 
består av ledamöter från 
ko operationen och den fack-
liga världen (se faktaruta) 
med få undantag, en senior-
ekonom från Swedbank, en 
representant från Riks-
idrottsförbundet och en från 
pensionärs organisationen 
SKPF. Ylva Wessén påpekar 
att styrelserna är godkända 
av Finansinspektionen. 
Vem i era styrelser kan 
 försäkringar? 

”Det viktiga är att det finns 
en samlad kompetens 
i  styrelserna och att försäk-
ringskunskap finns”, säger 
hon. 
Vem har det i styrelserna? 

”Det är en fråga för val-
beredningen att svara på.”

LO äger även hälften av 
Swedbanks femte största 
ägare, AMF, tillsammans 
med Svenskt Näringsliv.

Di har i cirka en veckas tid 
sökt Folksams valberednings 
ordförande Ella Niia. Di har 
även sökt Finansinspektio-
nen om styrelseprövningen 
i Folksam.

LINDA
ÖHRN
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MAKTFAKTOR. LO har makt i Swedbank bland annat genom 
inflytande i storägaren Folksams styrelser.  FOTO: ROBIN BENIGH

S-MÄRKT TJÄNSTEMAN. Jens Henriksson var innan han blev 
vd på Folksam vd på Stockholmsbörsen. Han har tidigare 
även varit exekutiv direktör på IMF och hög S-tjänsteman på 
finansdepartementet. Folksam-vd:ns bakgrund i Social-
demokraterna var aldrig något krav, enligt ett mejl från LO-
ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. ”Det finns inget krav 
på en partipolitisk bakgrund hos den som är vd för Folksam-
gruppen. Det är den fördel om det är en person som har god 
kunskap om både privat näringsliv och hur det offentliga 
 Sverige fungerar”, skriver han.  FOTO: JONAS ENG
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SLÄPPER INTE AKTIERNA. Karl-Petter Thorwaldsson har som ordförande i en av Folksams styrelser varit med och beslutat att försäkringsbolaget ska fortsätta ha Swedbank som ett stort 
 strategiskt innehav.  FOTO: AMANDA LINDGREN

Folksams knipa    mardröm för LO

 nDi Folksam
■■ Försäkringsjätte inom liv 

och sak:
ºFolksamgruppen är störst 
i Sverige inom livförsäkring 
och tredje störst inom sak-
försäkring. 
ºPremieintäkterna i sak- och 
livbolagen uppgick i fjol till 
54 miljarder kronor. 
ºBolaget är en av de tio 
största institutionella inves-
terarna på den svenska 
marknaden. 

■■ Har täta band till 
 Swedbank: 
ºRobur förvaltar Folksams 
pengar, Swedbank är bola-
gets husbank och Swedbank 
säljer Folksams försäkringar 
under varumärket Tre 
 Kronor.
ºSwedbank är Folksams 
största börsnoterade inne-
hav. De knappt 79 miljoner 
aktierna gör Folksam till 
 bankens andra största ägare. 
ºFolksam gjorde ett histo-
riskt klipp på Swedbank-
aktien i samband med att 
företaget blev största ägare 
i Swedbank under finans-
krisen. 

STYRELSEN, FOLKSAM SAK  REPRESENTERAR

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande  LO
Malin Ackholt Hotell- och restaurangfacket
Ulf Andersson IF Metall
Björn Eriksson  Riksidrottsförbundet
Åsa Fahlén Lärarnas Riksförbund
Anders Lago  HSB
Helena Liljedahl  KF Fastigheter
Leif Linde  Riksbyggen
Eva Nordmark TCO
Patrik Nygren Unionen Medlemsförsäkring
Heidi Stensmyren   Sveriges Läkarförbund
Pia Carlsson Thörnqvist KF

STYRELSEN, FOLKSAM LIV REPRESENTERAR

Lars Ericson, ordf Konsumentföreningen Stockholm
Göran Arrius  Saco
Tobias Baudin  Kommunal
Britt Hansson  OK
Cecilia Hermansson  Swedbank
Lars-Inge Larsson  SKPF 
Johan Lindholm  Byggnads
Jonas Nordling  Journalistförbundet
Eva Nordström  SKB
Elisabeth Brandt Ygeman Handels
Mikael Åbom Fonus

Johanna Jaara Åstrand  Lärarförbundet

FOLKSAMS VALBEREDNING REPRESENTERAR

Ella Niia, ordförande f d ordförande i Hotell- och 
 restaurangfacket
Torbjörn Bredin  TCO
Tommy Ohlström  KF
Robert Söderhjelm RiksbyggenKälla: Di/årsredovisningar

■ Folksams innehav, procent

Andel av
portföljen

Andel av
kapitalet

Övrigt: 49,9

Essity

Sandvik

Assa Abloy

Atlas Copco* 

Ericsson* 

Swedbank

Källa: Holdings 
*Uppgifter från årsskiftet 2018/2019.

Övriga innehav från 31 mars 2019.
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■■ Folksams styrelser:
ºPå torsdagens stämma föreslås omval 
av samtliga ledamöter utom en. Eva 
Nordmark (TCO) ersätts enligt förslaget 
med Britta Lejon från samma förbund.


