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MOTTAGARE AV GULDKLUBBAN
2022

Med mod och tydlighet har Ulrika Francke använt 

sin mångåriga erfarenhet av styrelsearbete från 

många olika branscher till att lotsa styrelse och VD 

i en tuff bransch med stark konkurrens. Knightec 

har i en turbulent omvärld genomgått många stora 

förändringar under de senaste åren, med två större 

förvärv, nya ägare, ny CFO och ett nytt affärssystem. 

Ulrikas nyfikenhet och energi genomsyrar 

styrelsearbetet, där aktivitet är viktigt i kulturen, att 

vilja bidra och se till att föra verksamheten framåt. 

Hon ger alla utrymme, ser och tar sig tid med den 

som behöver hennes kompetens och stöd.

Med stort engagemang har Carl-Henric Svanberg 

i över ett decennium axlat rollen som ordförande 

i AB Volvo. Styrelsen består av ledamöter med 

gedigen operativ erfarenhet, olika nationaliteter 

och bakgrunder, vilket kräver ett starkt och skickligt 

ordförandeskap för att få ut all kunskap och erfarenhet. 

Det är något som Carl-Henric har lyckats med.

Carl-Henric är ytterst professionell i sitt sätt att driva 

styrelse arbetet. Han är skarp, påläst, ett bra stöd för 

såväl enskilda styrelseledamöter som VD och är stark 

när det blåser. Då har han ett lugn och en trygghet 

som sticker ut.

Ulrika  
Francke 
Knightec

I klassen onoterade bolag I klassen noterade bolag

Carl-Henric 
Svanberg
AB Volvo

Ordförandens betydelse för ett effektivt och 
affärsinriktat styrelsearbete har kommit allt mer i 

förgrunden. Syftet med utmärkelsen Guldklubban är 
att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelse-
ordförandens viktiga roll genom att lyfta fram goda 

exempel på hur den har utövats i praktiken.

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap delas 
ut för artonde året i rad av stiftelsen Guldklubban 
som instiftats av StyrelseAkademien och Deloitte. 

Utdelningen sker i samarbete med Cederquist, 
Fairford Group, Novare och SEB med Dagens 

Industri som mediepartner. 

Alla som på nära håll följer ordförandens arbete 
inbjuds att komma med förslag på kandidater.



Kvalificering
För att kvalificeras till utmärkelsen Guldklubban krävs 
följande:

• Bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag 
eller en ekonomisk förening. Andra associationsformer 
kan godkännas om den affärsverksamhet som bedrivs är 
konkurrensutsatt.

• Kandidaten ska ha varit ordförande för samma bolag i 
minst tre år.

• Bolagets styrelse ska ha minst fyra bolagsstämmovalda 
ledamöter.

• Minst en av ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför 
bolaget och vara fristående från större ägare.

• Kandidaten är inte också bolagets vd.

I klassen noterade bolag ska bolaget vara noterat på 
svensk reglerad marknad, det vill säga Nasdaq Stockholm 
eller NGM Main Regulated.

Förutsättningarna för ordförandeskap skiljer sig mellan olika typer av bolag. Guldklubban utdelas därför i två klasser, en för 
noterade och en för onoterade bolag. Förslag på kandidater från mindre och medelstora bolag välkomnas speciellt. Senast 
den 31 maj 2023 vill vi ha ditt förslag. Utmärkelsen Guldklubban delas ut vid ett nationellt evenemang 28 november 2023.

Kriterier
Bedömningen görs utifrån tre huvudkriterier:

Bolagets värdeutveckling
Bolaget har en ekonomisk sund ställning och har 
under kvalificeringsperioden haft en positiv trend eller 
genomgått en tydlig ”turn-around”. Både sanering och 
tillväxt är meriterande. Andra åtgärder som stärkt bolaget 
vägs in, till exempel större organisationsförändringar eller 
strukturåtgärder.

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga 
instruktioner som fort löpande uppdateras. Styrelsen ägnar 
sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs 
på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens 
arbete utvärderas och följs upp. 

Ordförandens personliga egenskaper
Egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och 
ledarskap är meriterande. Viktigt är också att kunna tolka 
ägares intentioner, sätta mål för styrelsens arbete och 
skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet 
och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till 
vd och sättet att företräda styrelsen utåt vägs också in.

Kandidater
Förslag på kandidater till Guldklubban 2023 lämnas till den 
regionala StyrelseAkademi där bolaget verkar. Om du är 
osäker på vilken region som är aktuell går det bra att sända 
förslagen till info@guldklubban.se. Förslag kan lämnas in 
till endera eller båda klasserna. Senast den 31 maj vill vi ha 
ditt/dina förslag.

Varje regional StyrelseAkademi nominerar sedan en eller 
flera kandidater till det nationella urvalet. Från detta görs 
det slutliga valet i respektive klass av den nationella juryn. 

Mer information hittar du på guldklubban.se.

Kontaktpersoner
Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av 
StyrelseAkademiens kontaktpersoner på efterföljande sidor.

Läs mer
Mer information om bakgrund och tidigare mottagare av 
priset finns på guldklubban.se, där du också direkt kan 
fylla i formuläret med uppgifter om din kandidat. 



StyrelseAkademien Sverige
Svante Forsberg
073-397 22 10
svante.forsberg@kungskroka.se

StyrelseAkademien Dalarna
Norsgatan 36
793 30 Leksand

Sture Ericsson
070-826 28 77
sture.ericsson@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Gävleborg
Komyravägen 1
816 31 Ockelbo

Kjell Gunnarsson
076-051 35 81
kjell.gunnarsson@ 
styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Halland
Box 834
301 18 Halmstad

Anita A’son-Strandahl
070-204 47 33
anita@mihr.se

StyrelseAkademien Jämtland
SA Jämtland
c/o Klara Consulting Åre/Östersund 
Akademigatan 4A
831 40 Östersund

Mariann Halvarsson
070-336 04 43
mariann.halvarsson@almi.se

StyrelseAkademien Jönköping
Box 79
551 12 Jönköping

Maria Nilisse Claesson
073-389 51 05
jonkoping@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Mälardalen
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna

Jeanette Hellgren
073-5400735
jeanette.hellgren@ 
styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Norr
c/o Företagarna
Magasinsgatan 7, 3 tr
903 27 Umeå

StyrelseAkademien Sjuhärad
c/o Ernst & Young
Box 942
501 10 Borås

Bo Lindell
070-652 47 75
lindell.bosse@gmail.com

StyrelseAkademien Skåne 
Sundstorget 2
252 21 Helsingborg

Helene Hartman
072- 512 02 13
helene.hartman66@gmail.com

StyrelseAkademien Stockholm
Sergels Torg 12, 17 tr
111 57 Stockholm

Sunsanne Jakobsson
070-577 26 96
susanne@docon.se

StyrelseAkademien Sydost
Videum Science Park
Framtidsvägen 12 A
351 96 Växjö

Charlotte Heliosson
070-811 38 03
sydost@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Värmland
c/o Admia
Herrgårdsgatan 16
652 24 Karlstad

Lena Larsson
070-529 43 99
lena.i.larsson.57@gmail.com

StyrelseAkademien Västernorrland
c/o PK Group
Box 96
851 02 Sundsvall

Lizze-Lott Bergman
073-075 38 88
llbergman@deloitte.se

KONTAKTUPPGIFTER

StyrelseAkademien Västsverige
Box 5243
402 24 Göteborg 

Jan Lindblom
073-540 15 28
jan.lindblom@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Örebro
c/o Götmars Begravningsbyrå  
& Familjejuridik
Borgmästargatan 9
702 25 Örebro

Eva Swedberg
070-344 17 05
eva.swedberg@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Östsverige
c/o DoSpace Alfa
Industrigatan 5
582 77 Linköping

Staffan Emanuelsson
070-217 97 70
staffan.emanuelsson@
styrelseakademien.se

Nomineringsansvarig  
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Torsten Örtengren
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torsten.ortengren@
styrelseakademien.se
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Gruppen stöder juryns arbete genom att ta emot inkomna 

nomineringar, analysera och prioritera dessa samt förse 

juryn med erforderligt underlag för dess arbete.

Tomas Nicolin
Juryns ordförande. Ordförande för 
Centrum för Rättvisa och Ortala, ledamot 
i Nord-stjernan, Axel och Margaret Ax:son 
Johnsons Stiftelse och Nobelstiftelsen. 
Tidigare vd för Alecta, Tredje AP-fonden 
och Öhman Fondkommission.

Anders Ullberg
Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist 

Consulting och Studsvik samt styrelse-

ledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, 

Epiroc och Valedo Partners. Ordförande 

i Rådet för finansiell rapportering och 

styrelseledamot i European Financial 

Reporting Advisory Group.

Peter Fellman
Chefredaktör Dagens industri.

Caroline af Ugglas
Ledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, 

Beijer Alma AB, Hans Åberg AB, Lifco 

AB, Svenskt Näringsliv Service AB och 

Utrikeshandelsföreningens Service AB.

Signhild Arnegård-Hansen
Styrelseordförande i SnackCo America 

Corp (USA). Vice ordförande: Svensk-

Amerikanska Handelskammaren, USA. 

Styrelseledamot i SEB, Business Sweden, 

Institutet för entreprenörskaps- och 

småföretagsforskning (ESBRI), SOS 

Barnbyar Sverige och SACC-NY.

Patrik Tigerschiöld
Ordförande i ACQ Bure, Cavotec SA, 

Mycronic, Föreningen för god sed på aktie-

marknaden och Aktiemarknadsbolagens 

Förening samt SNS. Styrelse ledamot i 

Fondbolaget Fondita, SNS och Ovzon.

Annelie Karlsson
Medgrundare och vd för Family 

Business Network Sweden. Rådgivare 

till inter nationella familjeföretag i 

ägarstyrning och generationsskifte.

Anna  
Malmström
Novare

Anna  
Schauman
Novare

Malin
Lüning
Deloitte

Torsten  
Örtengren

Styrelse  - 
Akademien

Beredningsgruppen
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2018
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Rune 
Andersson
Mellby Gård

Marie  
Berglund
Eurocon Consulting

Kathrine  
Löfberg
Löfbergs

Karl-Eric 
Andersson
Derome

Eva Swartz 
Grimaldi
Apotea

Ulrika  
Francke
Knightec

Eva  
Cederbalk
Klarna

Per-Olof  
Westlin
Kanonaden

Jan  
Svensson
Fagerhult

Alf  
Göransson
Loomis

Hans 
Stråberg
Atlas Copco

Patrik 
Tigerschiöld
Bure Equity

Jacob  
Wallenberg
Investor

Carl-Henric 
Svanberg
AB Volvo

Anders 
Ullberg
Boliden

Carl  
Bennet
Getinge 

2011

2009 
Lennart Ohlsson-Leijon
Stampen

Olof Stenhammar
Ratos

2010 
Hans Wirfelt
Netlight Consulting

Anders Ilstam
Beijer Electronics

2008 
Anders Holmberg
VegTech

Melker Schörling
Hexagon

2007 
Lars-Eric Åström
Södra Skogsägarna

Anders Scharp
SKF

2006 
Håkan Björklund
Balco

Akbar Seddigh
Elekta

2005 
Torbjörn Nilsson
Österströms Rederi

Hans Dalborg
Nordea

2015

2014 2013 2012

Bob  
Persson
Persson Invest

Monica  
Lindstedt
Hemfrid

Johan 
Markman
Atteviks Bil

Lars Göran 
Johansson
Willo

Tomas  
Billing
NCC 

Olle  
Nordström
Sweco 

Cristina 
Stenbeck
Kinnevik 

Lars-Erik  
Nilsson
Axis 
Communications 



Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap delas ut av Stiftelsen Guldklubban vars styrelse 
tillsätts av Deloitte och StyrelseAkademien. Utdelningen sker i samarbete med Cederquist, Fairford Group, 
Novare och SEB samt med Dagens industri som mediepartner. 

113 79 Stockholm

075-246 20 00  |  deloitte.se

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, business consulting, finansiell 

rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till 

publika och privatägda klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt 

nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda 

spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster för att hjälpa 

klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa 

utmaningar. Deloittes mer än 345 000 medarbetare i nätverket arbetar för 

att göra verklig skillnad.

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för 

ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen 

om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar 

med utbildning, nätverk,  styrelseförmedling, styrelseutvärdering och 

opinionsbildning. 

StyrelseAkademien har 16 medlemsföreningar med drygt 8 000 

individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2 000 personer i styrelse- 

och ägarfrågor.

Cederquist är en av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna på den 

svenska marknaden. Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, 

som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt 

mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder 

specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Cederquist 

rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med 

hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare 

kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en 

traditionell rådgivare. 

Fairford Group är ett investmentbolag som investerar långsiktigt i 

medelstora företag med framtida tillväxtmöjligheter främst på den 

svenska och engelska marknaden. 

Bolagets ägarroll utövas aktivt där portföljbolagen utmanas och 

understödjs i deras utvecklingsarbete i syfte att skapa uthållig god 

avkastning och värdetillväxt.

I know a place

Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm

08-400 250 10  |  styrelseakademien.se

Box 1670, 111 96 Stockholm

08-522 065 00  |  cederquist.se

Box 40, 831 21 Östersund 

063-13 46 86  |  fairfordholdings.com

Dagens industris redaktion producerar Nordens största affärstidning med 

cirka 300 000 läsare per dag – den rosa tidningen, veckomagasinet Di 

Weekend och månadsmagasinet Di Dimension. En del av Dagens industri 

är webbplatsen di.se. Di.se bevakar finansmarknaden såväl genom skrivna 

nyheter på webben som med rörlig bild genom Di Play. 

Dagens industri berättar om det svenska och internationella näringslivet 

på ett kvalificerat, men samtidigt lättillgängligt sätt. Med Sveriges främsta 

ekonomijournalister och analytiker levererar Dagens industri varje dag 

ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på 

finansmarknaden och privatekonomiskt.

113 90 Stockholm 

08-573 650 00  |  di.se

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består 

av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom 

sitt område.

Novare Executive Search är ett av Sveriges största företag och har genomfört  

rekrytering av ledande befattningshavare och styrelsebefattningar i 20 

år. Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters kompetens och 

genomför omfattande referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas 

kvalifikationer. När vi genomför uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi 

med våra partners i den internationella alliansen AltoPartners.

Blasieholmsgatan 4B, 111 48 Stockholm

08-463 23 00  |  novare.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB 

i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra 

finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten 

en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett 

fullservicekoncept till företagskunder och institutioner.

Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad 

i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har cirka 16 000 anställda.

106 40 Stockholm

0771-365 365  |  sebgroup.com
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En årlig utmärkelse för  
förtjänstfullt ordförandeskap
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