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Nya sociala nätverk 
innebär en jättechans 
för kooperationen. 
Men det gäller att 
utnyttja läget. 

Kooperationen betyder och har betytt så 
mycket för så många. Därför är företagsfor-
men värd att de som styr ökar tempot i 
relationen till medlemmarna, utvecklar 
och förbättrar. Idag är det ett för stort gap 
mellan dem som styr och uppdragsgivarna, 
medlemmarna. Jag vill att chefer greppar 
stafettpinnen och blir bättre på att lyssna 
och ta in synpunkter.

Ta hjälp av vår tids sociala forum och 
nätverk. Med hjälp av internet kan band 
knytas från 2000-talet till den ursprung-
liga tanken och rötterna från slutet av 
1800- talet. Då gick olika grupper samman 
och bidrog med gemensam styrka till 
samhällsförändringen. På medlemsmöten 
beslutades om inriktning, beslut som sedan 
fördes vidare i praktisk handling. Koopera-
tionen växte sig stark och blev en viktig 
spelare i svensk samhällsutveckling.
Med gemensam kraft ökade konsumenter-
QD�NRQNXUUHQVHQ�LQRP�KDQGHOQ�RFK�ğFN�
sänkta matpriser. Hyresgästerna kämpade 
tillsammans för bättre boende, bönderna 
gick samman om inköp och försäljning.  
Då var kooperationens styrka engagerade 
medlemmar. 

Idag ser det annorlunda ut. Många 
kooperativ brottas med att allt för få 
medlemmar kommer till medlemsmötena 
och att framför allt unga är svåra att 
engagera. Men det måste inte vara så. 
*HQRP�DWW�XWQ\WWMD�QÃWHW�NDQ�ĠHU�JùUD�VLQ�
röst hörd, vara med och styra – även om de 
inte kommer på medlemsmöten.

Samhället är i dag så annorlunda jämfört 
när dagens styrande inom kooperationen 
växte upp. Även om tv fortfarande domine-
rar mediekonsumtionen, nästan nio av tio 
tittar varje dag på tv, är internet i dag lika 
stort som dagstidningar och radio. Sju av 
tio använder varje dag internet, enligt den 
senaste Mediebarometern. Fler än tre av tio 
använder dessutom varje dag sociala 
medier, det vill säga sociala nätverk, 
diskussionsforum eller bloggar. 

Nätet har också förändrat vårt sätt att 
konsumera, visar en studie som PwC tagit 
fram tillsammans med Handelns utred-
ningsinstitut. Vi går inte längre från butik 
till butik och tittar på varor. Vi ägnar oss i 
stället allt oftare åt så kallad förhandel – på 
QÃWHW��'HW�LQQHEÃU�DWW�DOOW�ĠHU�JÆU�XW�SÆ�
olika sajter innan de plockar fram plånbo-
ken. Där kan konsumenten granska, 
jämföra priser och kvalitet och – inte minst 

– läsa andras omdömen. Det betyder en ny 
makt åt konsumenten, precis som koopera-
tionen en gång öppnade nya möjligheter för 
konsumenter att påverka handeln.

Internationellt har utvecklingen, som vi 
alla vet, varit dramatisk. Facebook, Twitter 
och andra sociala nätverk ger opinionen en 
röst och kan störta diktaturer. 

'HW�ÃU�KÃU�FKDQVHQ�ğQQV�IùU�NRRSHUDWLRQHQ��
Utnyttja att nätet kan göra skillnad – såväl i 
det stora som i det lilla. Betänk att morgon-
dagens medlemmar – eller potentiella 
medlemmar – alltid har varit uppkopplade 
med hela världen bara en knapptryckning 
bort. Denna generation kan, förhoppnings-
vis, lockas betydligt lättare om de också 
kan engagera sig i exempelvis kooperatio-
nen via en knapptryckning. Småbarnsföräl-
drar behöver inte skaffa barnvakt för att gå 
på möten och vara aktiva, om de tillåts 
tycka via nätet. Facebook, omröstningar på 
hemsidor och andra aktiviteter kan ge 
gräsrötter en chans att vara med och 
bestämma.

Vi kan gå ifrån en situation där allt färre 
medlemmar engagerar sig till en förank-
ring i breda opinionsgrupper. Vi står inför 
oanade möjligheter, och hittills har vi 
förmodligen bara sett en liten del av alla 
chanser som kommer. Om utvecklingen 
fortsätter på samma dramatiska sätt, och 
inget talar emot det, så kommer det sociala 
landskapet också i fortsättningen att 
förändras. Möjligheterna till kommunika-
WLRQ���RFK�GÃUPHG�WLOO�LQĠ\WDQGH�NDQ�YÃ[D�
sig allt starkare.

Kanske kan det nya landskap vi ser bli ett 
nytt, viktigt steg i kooperationens historia. 
En möjlighet att närma sig de grundläggan-
de idealen, anpassade till en ny tid där 
OÆQJW�ĠHU�PHGOHPPDU�ÆWHU�ÃU�PHG�RFK�VW\U�

Frågan är vilket vägval kooperationen gör?

Lars Wennberg, auktoriserad revisor

Ansvarig för PwCs satsning på den 
kooperativa sektorn



Många kooperativa verksamheter och 
företag tycks bara under de allra senaste 
två decennierna vara inne i en intressant 
utveckling. En dubbelhet har tidigare 
kännetecknat denna typ av verksamhet –  
å ena sidan kommersiella krav, å den andra 
en värderingsbaserad rationalitet med 
andra typer av värden. Denna dubbelhet 
har representerat ett slags instabil jämvikt, 
vilket också har avspeglats i medlemmar-
nas relation till företagen. I den utveckling 
som nu pågår förändras relationen mellan 
medlemmarna och de kooperativa 
företagen. Ofta utvecklas och särskiljs en 
särskild företagsdel respektive en med-
lems- eller värderingsburen gren i verksam-
heten. Under en lång period har vi till 
exempel kunnat se ett växande antal 
bolagiseringar och koncernbildningar inom 
stora delar av den etablerade kooperatio-
nen. På detta följer sedan också en tydlig 
förändring när det gäller mixen av och 
balansen mellan de olika dimensioner som 
utgör basen för det medlemskap som all 
kooperativ verksamhet vilar på.

När den tidigare jämvikten i verksamheten 
rubbas (oavsiktligt via omgivningstryck) 
eller förändras (medvetet som ett resultat 
av ett strategiskt agerande) tenderar detta 
att påverka också huvudmannanivån. I och 
med detta rör man sig ifrån den ursprung-
liga kooperativa modellen för hur ägarstyr-
ning går till. I den nya och mer särkopplade 
lösningen försöker inte sällan de båda 
grenarnas ledningar ”renodla” respektive 
verksamhet. Det sker bland annat genom 
att man dra upp gränser gentemot den 
andra grenen eller verksamheten. Den 
instabila integrerade jämvikten ersätts nu 
av en över tid möjligen mer stabil men 

också tydligare särkopplad jämvikt. Den 
del av ägarstyrningen som handlade om 
koordinering mellan det kommersiella och 
det värderingsburna, och som tidigare var 
integrerad i den kooperativa lösningen, 
måste nu ersättas av andra former för 
koordination. Den kommer antingen att 
löpa mellan formellt olika juridiska 
enheter, eller så upphör den. Det är i många 
fall fortfarande oklart om huruvida den 
kooperativa karaktären kan bevaras eller 
om utvecklingen innebär så pass grundläg-
gande förändringar att den helt transfor-
meras eller försvinner.

Sedan ett par år tillbaka bedriver vi vid 
Handelshögskolan i Stockholm – med 
ğQDQVLHULQJ�IUÆQ�6WLIWHOVHQ�/DQWEUXNVIRUVN-
ning samt Olle Hakelius Stiftelse och 
Landshypoteks stiftelse – en studie av hur 
strategiskt arbete går till inom lant- och 
skogsbrukskooperationen och vilken 
medlemmarnas roll är i dessa processer. 
Forskningsfrågorna handlar om hur 
organisering, styrning och ledning går till i 
de organisationer och företag som utgör de 
”gröna näringarna”. Framförallt ligger 
fokus i projektet på hur medlemmarna i 
sina olika roller uppfattar sitt medlemskap 
och vad detta får för konsekvenser för 
strategiarbetet inom kooperationen. I två 
andra bidrag i denna skrift beskrivs de två 
delstudierna mer i detalj – kooperativt 
strategiarbete respektive medlemskapets 
dimensioner.

Om strategi och medlemskap i  
lant- och skogsbrukskooperationen
Rapport från ett pågående forskningsprojekt
Filip Wijkström, docent och forskningsledare 
vid Handelshögskolan i Stockholm
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En majoritet av unga mellan 18 och 30 kan tänka sig att bli företagare, enligt Tillväxtverket.   
Samtidigt har de en annan syn på att driva eget, jämfört med majoriteten av dagens företagare.  
Sju av tio vill helst starta företag tillsammans med någon eller några andra.
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Kooperativt strategiarbete

En viktig utgångspunkt i våra studier är 
den kooperativa dubbelheten med visioner 
och affärer i samma organisation och vi tar 
tydlig avstamp i vår tidigare forskning om 
idéburna aktörer i civilsamhället.

�YHU�WLG�PÃUNHU�YL�SÆ�DOOWĠHU�RPUÆGHQ�DWW�
aktörer ur det civila samhället har kommit 
att ges eller själva tagit sig rollen och 
utrymmet som institutionella förändringsa-
genter. Samtidigt tycks andra aktörer ur 
denna sfär vara bärare av traditioner som 
kan beskrivas som mer konserverande än 
förändrande. Denna spänning och 
dynamik bland de idéburna aktörerna i ett 
särskilt fält eller en bransch kan förstås 
som en viktig faktor som driver utveckling-
en framåt. På detta sätt genereras innova-
tioner och säkerställs mångfald – både i 
samhället som helhet och internt i organi-
sationerna. Kooperativ verksamhet 
representerar i detta sammanhang en 

intressant hybrid – med sitt ena ben i den 
idéburna (”ideella”) sfären och det andra i 
den affärsdrivna (”kommersiella”) sfären.

Lantbrukarens olika roller  
inom kooperationen
En grundbult inom kooperationen är att det 
är samma personer som utnyttjar dess olika 
delar och som äger dem – medlemmarna. 
Detta ger medlemmen en dubbel relation 
till sin organisation. Detta brukar i 
litteraturen kallas för den kooperativa 
identitetsprincipen och har naturligtvis stor 
inverkan på hur individen förhåller sig till 
organisationen och även för vilka logiker 
som styr verksamheten.  I samtal med 
företrädare för de gröna näringarnas 
företag idag har vi funnit en oro för att 
balansen mellan dessa två rationaliteter 
över tid har rubbats och att den enskilde 
lantbrukaren allt mer betraktas – och beter 
sig – som leverantör (eller i vissa fall 

Stefan Einarsson och Filip Wijkström, 
Handelshögskolan i Stockholm

Medlemmarna har en alldeles speciell position i kooperativa företag, inte minst när det gäller 
det strategiska arbetet. Vår forskning (se separat artikel) handlar om huvudmännens roller 
och betydelse inom ”de gröna näringarna” och deras företag. Den syftar till att bidra med 
konceptuella modeller samt att vara ett underlag för analyser och samtal om hur ägarstyr-
ningen kan komma att se ut i framtiden och vilken betydelse medlemmarna kan tänkas ha i 
strategiskt förnyelsearbete. Fokus ligger på hur ägarstyrningen fungerar idag, men vi 
studerar också hur det har sett ut historiskt.

Stefan Einarsson Filip Wijkström
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köpare) istället för som huvudman. I denna 
utveckling upplevs det som att lantbruka-
ren också får en allt kortsiktigare syn på 
den kooperativa verksamheten. I dessa 
samtal har vi hört företrädare efterlysa en 
önskan om att lantbrukarna ska röra sig 
från en leverantörsroll till en roll som i 
argumentation mer tycks likna den som 
aktieägare. Företrädarna hoppas att man 
på detta sätt ska kunna få medlemmarna 
att gå från ett mer kortsiktigt och smalt 
leverantörsperspektiv till ett mer långsik-
tigt och brett huvudmannaperspektiv. 
Identiteten för lantbrukare är, precis som 
för alla andra individer, komplex och 
sammansatt av många olika och ibland 
konkurrerande rationaliteter och logiker. 

Balansen mellan dessa är ständigt under 
omförhandling. Men för att vi ska kunna 
analysera denna situation behövs en enkel 
modell där de olika dimensionerna kan 
behandlas och förstås var för sig, innan vi 
ger oss på att analysera den mer komplice-
rade situation som gäller i verkligheten. 
Grunden för modellen är ett medlemskap 
som betraktas som en relation med många 
dimensioner som löper mellan individen 
(den enskilde lantbrukaren) och organisa-
tionen (det kooperativa företaget). Detta 
modellarbete ligger i en annan delstudie av 
vårt forskningsprojekt som utvecklas 

vidare i en annan artikel i denna skrift, 
men vi lyfter här ändå in ett par komponen-
ter i samtalet.

Leverantörsrollen. För det första ser vi en 
roll där lantbrukaren främst fungerar som 
leverantör och där relationen mellan 
lantbrukaren och föreningen främst kan 
karaktäriseras av en önskan om att få ett så 
pass bra pris för råvaran som möjligt. 
Denna nyttobaserade dimension karaktäri-
seras av ett avstånd mellan lantbrukaren 
och föreningen, en kortsiktighet i relatio-
nen samt att lantbrukaren inte aktivt deltar 
i ledningen och styrningen av föreningen. 

Generellt gäller också att denna roll främst 
har sin relation till föreningen i dess 
horisontella produktionsprocesser och 
därmed påverkas av (och i sin tur påverkar) 
rörelselogiken. Den andra rollen som vi 
urskiljer är huvudmannarollen där lantbru-
karen ser sig som ägare av och ansvarig för 
verksamheten, både på lång och på kort 
sikt. Denna relation är i huvudsak vertikal 
och karaktäriseras av en verksamhetsratio-
nalitet som innebär att lantbrukaren även 
intresserar sig för och känner ansvar för 
hela verksamheten och inte bara över den 
avkastning (”nytta”) som den kan ge.

Tidsandans krumbukter
Huvudmannarollen tycks dock inom 
många delar av lantbrukskooperationen 
idag främst likställas med vad man skulle 
kunna kalla en aktieägarroll där lantbruka-
ren via sitt insatskapital liknas vid en 
aktieägare och där storleken på insatskapi-
talet går att likställa med ett aktiekapital. 
Denna relation kan beskrivas som karaktä-
ULVHUDG�DY�HQ�ğQDQVLHOO�UDWLRQDOLWHW�GÃU�
lantbrukaren främst ser relationen som 
ğQDQVLHOO�RFK�DWW�GHQ�VND�JH�VÆ�KùJ�
DYNDVWQLQJ�VRP�PùMOLJW��HQ�ńğQDQVLDOLVH-
ring” av relationen. Här är verksamhetens 
innehåll underordnad och det är avkast-
ningen som står i fokus. Detta att inspira-
tionen till ledningsmodeller tas från 
aktiemarknaden där ägarrollen likställs 
med den idealtypiske aktieägaren kanske 
går att förstå som en av tidsandans 
krumbukter. I alla tider har personer som 
är ansvariga för verksamheter som ligger i 
samhällets olika sfärer lånat modeller och 
metoder av varandra. För tillfället är det 
marknaden som står som normgivare för 
viktiga förändringar inom både stat och 
civilsamhället, så det är kanske inte så 
konstigt att denna kommersiella rationalitet 
har vuxit sig starkare även inom lantbrukets 
kooperativa verksamheter. Men vad får det 
för konsekvenser för verksamheten och vad 
innebär det för dess styrning och ledning?

Det klassiska – ”enkla” – företaget

VERKSAMHETSLOGIK

KAPITALLO
G

IK

Det kooperativa företaget

VERKSAMHETSLOGIK

Kalkylbaserad logik

Idealbaserad logik 

Logik baserad på 
genuina relationer

MEDLEMMEN SOM ÄGARE

MEDLEMMEN 
SOM KUND

MEDLEMMEN SOM 
LEVERANTÖR
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)ùU�HQ�RUJDQLVDWLRQ�ğQQV�L�SULQFLS�WYÆ�W\SHU�
av värdekedjor och styrprocesser. Den 
vertikala styrprocessen där den yttersta 
PDNWHQ�ğQQV�KRV�KXYXGPÃQQHQ�RFK�KRV�
det organ (ofta en styrelse) som dessa 
tillsätter för att ta tillvara huvudmännens 
intressen. Denna styrelse inrättar i sin tur 
ofta någon form av verkställande funktion 
(inte sällan en vd) som ansvarar för övriga 
nyckelfunktioner och i förlängningen 
samtliga medarbetare inom organisatio-
nens olika hierarkiska nivåer och verksam-
KHWHU��,�GHQ�YHUWLNDOD�VW\USURFHVVHQ�ğQQV�HQ�
kedja av anspråk och krav på verksamheten 
och dess ekonomiska utfall, krav som 
naturligtvis ser olika ut beroende på vilken 
hierarkisk nivå kraven ska översättas till. 
Det är också vanligt att dessa krav skiljer 
sig åt mellan olika typer av huvudmän  
och ägare beroende på vilka målen och 
tidshorisonten är för engagemanget.

I den horisontella styrprocessen pågår 
organisationens olika förädlingsprocesser 
såsom produktion av varor och tjänster. 
Denna process karaktäriseras av den 
förädling som sker i företagets huvudpro-
cesser och dess rörelselogik, det vill säga 
hur företagets input förvandlas till dess 
output. I denna process blir relationen till 
kunder och leverantörer och deras krav 
viktiga liksom förändringar i produktions-
teknik, samt affärs- och ledningsmodeller. 

Den vertikala och den horisontala styrpro-
cessen möts på olika nivåer och i varieran-
de processer inom olika organisationer, och 
ibland även på olika nivåer inom en och 
samma organisation. Var de möts beror 
dels på vilken typ av rationalitet som 
dominerar den vertikala styrprocessen, 
dels på vilken typ av logik som dominerar 
den horisontella styrprocessen. Ofta tänker 
man sig att större förändringar i omvärl-
den, såsom skiftningar i politiken och 
marknaden, lättare får genomslag i den 
vertikala styrprocessen medan inkremen-
tella förändringar såsom förändrad 
produktionsteknik eller ledningsmodeller 
lättare får genomslag i den horisontella 
organisationen. Detta sker då genom ett 
mer aktivt verksamhetsutvecklingsarbe-
te för att skapa förädlingsvärde i 
verksamheten. Det är i denna spänning 
eller balans mellan den vertikala 
(potentiellt transformativa) styrningen 
och den vertikala (i huvudsak inkremen-
tella) styrningen som spännande 
strategiska innovationerna ofta sker. 
Inom lantbrukskooperationen kan man 
tänka sig att det främst är medlemsorga-
nisationen som är bärare av den vertika-
la styrprocessen medan affärsorganisa-
tionen är bärare av den horisontella 
styrprocessen.

Inom kooperationen är det lätt att dessa 
två styrprocesser kollapsar i varandra då 
grunden ofta är att medlemmarna i 

första hand ska ha utbyte med sina företag 
som leverantörer eller som kunder, det vill 
säga medlemmarna/ägarna ska i första 
hand interagera med den horisontella 
styrprocessen och inte med den vertikala 
styrprocessen. Till detta kommer också att 
det ofta är en stor skillnad i hur avgörande 
kontakten med kooperationen är för den 
enskilde medlemmens ekonomi. När 
ägarskaran är stor och spridd och har olika 
typer av relationer till organisationen blir 
GHW�VYÆUDUH�DWW�ğQQD�JHPHQVDPPD�PÆO�IùU�
verksamheten. När trycket på eller 
kontrollen av företagsledningen i den 
vertikala processen inte är särskilt starkt 
eller tydligt kan organisationen till stor del 
istället utvecklas utifrån rörelselogiken. 
Inom organisationen riskerar man då att 
det utvecklas en tjänstemannastyrd organisa-
tion (till skillnad från en huvudmannastyrd 
organisation) där industrins företrädare allt 
mer tar sig rollen att uppträda som ett slags 
ställföreträdande ägare. 

Strategisk förändring och  
”vertikala entreprenörer”
En stor del av den nuvarande strategilitte-
raturen behandlar industriell omvandling 
som antingen branschintern eller företags-
intern och mycket av den utgår ifrån den 
horisontella styrprocessens logik. Schum-
peter, en av de forskare som tidigt ägnade 
sig åt att förstå och analysera transforma-
tiva samhällsförändringar, menar att själva 
drivkraften i det kapitalistiska samhället är 
den kreativa förstörelse som olika former av 
entreprenörer utsätter branscher för när de 
omskapar dem genom nya kombinationer 
av produkter och produktionsmetoder, 
öppnandet av nya marknader eller omorga-
niseringen av redan existerande marknader 
samt genom användandet av nya råvarure-
surser eller nya användningsområden för 
existerande råvaruresurser. Genom dessa 
nya kombinationer och innovationer bryter 
entreprenören upp det rådande och skapar 
mervärde ur redan existerande resurser. Vi 
menar att för att kunna förklara industriell 
förändring i denna typ av industrier måste 
man även inkludera aktörer från den 

vertikala styrprocessen och inte enbart 
aktörer från den horisontella styrproces-
sen. Dessa ”vertikala entreprenörer” kan på 
olika sätt vara känsliga för ett omvand-
lingstryck från det omgivande samhället 
gentemot sektorn vilket de horisontella 
aktörer som är djupt involverade i produk-
tionsprocesserna kan ha svårt att fånga upp 
eller är ointresserade av.

Vad beror då detta på? Tidigare forskning 
har visat att mogna och homogena 
branscher, dominerade av ett fåtal aktörer 
som tillverkar bulkprodukter och där man 
tenderar att konkurrera med pris ofta 
kännetecknas av en hög grad av konsensus-
tänkande när det kommer till strategier och 
produkter. Dess företrädare följer ofta vad 
man i strategilitteraturen kallat för 
”industrirecept”. Branschen tenderar att 
konsolideras till allt färre, allt större och 
alltmer homogena aktörer. Man konkurre-
rar genom att via förvärv nå stordriftsför-
delar och i förlängningen bli prisledare på 
marknaden. I takt med denna utveckling 
minskar produktinnovationerna i vikt 
medan processinnovationerna blir allt 
viktigare. Detta skapar en trögrörlig och 
kapitalintensiv industri vilket lätt gör att 
PDQ�WLOO�H[HPSHO�IDVWQDU�L�EHğQWOLJD�
anläggningar under många år för att nå 
rimlig lönsamhet. Man talar ofta om att ett 
teknologiskt paradigm uppstår och att 
branschens företag blir allt mer inlåsta i en 
självförståelse av vad man som aktör kan 
eller inte kan göra. Detta försvårar eller till 
och med omöjliggör förändring, i bran-
schen såväl som i enskilda företag. Detta är 
något som i förlängningen kan få dramatis-
ka konsekvenser då det kan försvåra eller 
förhindra för branschföreträdare att 
om positionera sig när branschens förutsätt-
ningar förändras kraftigt.

Röster om kooperation

Gun-Britt Mårtensson,  
ordförande Coompanion

Varför behövs kooperation som företagsform?
– Finanskrisen visade med all önskvärd tydlighet att det just de företag 
som styrs av sina medlemmar, löper väsentligt mindre risk att utsättas för 
girighet och bonustänk. 
Inom vilken bransch ökar kooperativt företagande mest?
– De senaste åren har det hållit sig mycket kring journalister, konsulter, 
arkitekter, husförvaltning… Medan de man oftast tänker på, dagis och 
äldrevård, håller sig kring en fjärdedel.
9DUI|U�VWDUWDV�GHW�LQWH�lQQX�ÁHU�NRRSHUDWLY"
– Företagsformen är fortfarande väldigt okänd.
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I detta perspektiv ses industriell omvand-
ling som en pågående process, där det i 
växel spelet mellan aktörer från olika 
samhällssfärer uppstår möjligheter till att 
öppna nya strategiska fönster. Genom en 
kombination av öppna strategiska fönster 
och företagsamma entreprenörer som inte 
VLWWHU�IDVW�L�EUDQVFKHQV�LQGXVWULUHFHSW�ğQQV�
det en möjlighet till innovation och 
förnyelse som kan leda företagen vidare på 
nya vägar. Denna process kan utlösa 
NRQWURYHUVHU�RFK�ùSSQD�NRQĠLNWHU�PHOODQ�
olika grupperingar men den kan också leda 
till dynamisk förändring i mogna branscher 
som länge dominerats av ett slags bransch-
konservatism. Samtidigt bör det betonas att 
allt förändringstryck inte är av godo och att 
okritiskt implementera nya tekniska 
lösningar, att strategiskt satsa på nya 
produkter eller att förändra den övergri-
pande tankeramen för verksamheten alltid 
är ett risktagande. Vilka strukturer och 
processer bör man ha på plats i verksamhe-
tens governance för att kunna hantera 
denna dubbla utmaning? Det handlar om 
att kunna öppna relevanta nya strategiska 
fönster och på samma gång ha kapacitet att 
utvärdera och bedöma huruvida vilka av 
dessa man bör följa upp. För lantbrukskoo-
perationen är detta förstås en överlevnads-
fråga. Det gäller att förstå vilka roller och 
funktioner de tidigare kooperativa 
arrangemangen har haft när man nu på 
många håll bestämmer sig för att avveckla 
dem för att ersättas med andra verktyg för 
huvudmannastyrning.

Federationen – ett sätt att  
organisera ”översättning” av idéer
Den klassiska federationen – som ligger i 
basen för varje större kooperativ – bygger i 
sin ägarstyrning på en kedja av representa-
tiv demokrati. Varje medlem är knuten till 
HQ�ORNDOIùUHQLQJ��VRP�RIWD�ÃU�JHRJUDğVNW�
bestämd) som tillsammans med övriga 
lokalföreningar i en viss region sänder 
delegater till ett distriktsmöte. Från 
distriktsmötet sänds sedan delegater till 
riksmötet, eller kongressen, där federatio-
nens styrelse tillsätts och dess stadgar blir 
antagna (eller ändrade). En av styrelsens 
viktigaste funktioner är sedan att tillsätta 
och övervaka den operativa ledningen – 
förbundsdirektör, generalsekreterare, 
verkställande direktör, koncernchef eller 
motsvarande. Detta innebär att federatio-
nen dels har en demokratisk ledning där 
medlemmarna spelar huvudrollen genom 
att välja vilka som skall leda organisatio-
nen, dels av en icke-demokratisk operativ 
struktur med den anställda ledningen i 
toppen. Medlemmarna väljer med andra 
ord, via den demokratiska struktur som 
löper på vertikalen genom organisationen, 
den ledning som sedan möter dem i den 
horisontella (och icke-demokratiska) 
operativa strukturen i federationen. 
Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet 

att den operativa ledningen (åtminstone i 
den idealtypiska federationen) inte kan 
fatta beslut utanför vad riksmötet eller 
kongressen har delegerat till den via 
stadgar och policybeslut.

En viktig fråga handlar om hur impulser för 
handling kommer in i organisationen. Man 
kan förstå en del av denna process som att 
idéer stiger upp med medlemmarna genom 
det demokratiska systemet till toppen av 

organisationen. Vissa 
av idéerna översätts till 
stadgar och policybe-
slut som sedan sjunker 
tillbaka ned genom 
organisationen och ut i 
den horisontella 
operativa strukturen 
där dessa möter 
medlemmarna igen. 
Det kan beskrivas som 
en cirkulär process då 
de nuvarande stadgar-
na och policyerna 
(delvis) bestämmer 
vilka nya idéer som 
kan stiga genom det 
demokratiska syste-
met, samt på vilket sätt 
detta sker. Processen 
karaktäriseras ofta av 
perioder av mer 
inkrementella 
förändringar i den 
horisontella delen av 
organisationen som då 
och då avbryts av 
kortare perioder av 

Missnöjda röster inom lantbrukskooperationen lyfter gärna fram att medlemmarna inte kan rösta med 
fötterna och lämna företaget på samma sätt som aktieägare i ett noterat bolag. Orsaken är att de inte får del 
av värdetillväxten i bolaget om de hoppar av.
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mer radikala förändringar som löper i de 
vertikala (ägar)strukturerna. Dessa 
radikala förändringar i organisationen 
öppnar i sin tur upp för eller stänger till 
möjligheterna för ytterligare inkrementella 
förändringar.

Denna översättningsprocess – mellan den 
vertikala strukturen och den horisontella 
– är en integrerad del av maktbalansen 
mellan medlemmarna, styrelsen och 
ledningen. Denna process som växelvis 
löper mellan perioder av mer radikala 
innovation respektive perioder av inkre-
mentell utveckling sätter ramarna för och 
begränsar de olika parternas handlingsfri-
het. Samtidigt ger den på en och samma 
gång också organisationen både dess 
VWDELOLWHW�RFK�ĠH[LELOLWHW��)ùU�DWW�GHQQD�
process skall fungera krävs det att organi-
sationen har en fungerande vertikal med 
medlemmar som får och tar aktiv del i 
ledningen av organisationen. Men den 
bygger också på att organisationen har ett 
delat värdesystem, utifrån vilket olika 
uppfattningar värderas, samt öppna 
gränser gentemot omgivningen.

Det demokratiska systemet gör det möjligt 
för medlemmarna att kontrollera och 
utkräva ansvar från ledningen genom att 
de som inte anses arbeta för organisatio-
nens bästa inte får förnyat förtroende. Bara 
det faktum att denna mekanism existerar 
har sannolikt också en disciplinerande 
effekt, på samma gång som den också 
kräver aktiva medlemmar som tar del i 
ledningen, eller åtminstone i valet av 
styrelse och ledning. Som en viktig fotnot 
bör man inte heller glömma att stämman i 
en ekonomisk förening är en ren ägarorga-
nisation till skillnad från stämman i ett 
börsplacerat aktiebolag där stora delar av 
rösterna kontrolleras genom anställda 
tjänstemän från institutionella placerare.

Yttre och inre motivationsfaktorer av olika 
slag spelar också roll. Den yttre faktor som 
man oftast hänvisar till är det sociala 
kapital som förtroendevalda och tjänste-
män bygger upp inom och utanför organi-

sationen och som de ogärna förlorar. Till 
detta kommer inre motivationsfaktorer 
som främst handlar om enskilda individers 
koppling till organisationens ideologi eller 
värderingssystem. De medlemmar som 
känner sig nära det delade värderingssyste-
met kan antas vara mer intresserade av att 
ta aktiv del i organisationens ledning. Det 
delade värderingssystemet bestämmer 
genom detta alltså delvis vilka signaler 
eller idéer som kan nå in i organisationen. 
Men det innebär inte att det saknas 
divergerande tolkningar inom organisatio-
nen. Det är snarare tvärtom. Man kan till 
och med säga att sådan kamp om det 
delade värderingssystemet är en huvud-
uppgift för en federation.

Mångfald, organisatoriskt ”slack” 
och radikala innovationer
Genom att man i tillåter multipla logiker att 
mötas inom den egna organisationen 
skapas möjlighet till intern förändring och 
utveckling. Många gånger underlättas 
detta genom den demokratiska organise-
ringen. Denna har historiskt garanterat ett 
utrymme för att skilda perspektiv och 
intressen i huvudmannagruppen ska kunna 
komma fram och brytas mot varandra i ett 
slags pågående förhandlingar mellan olika 
grupperingar. Genom organisationsformen 
skapas alltså utrymme och arenor för 
GLVNXVVLRQHU�RFK�XWYHFNOLQJ�SÆ�ĠHUD�QLYÆHU�
RFK�PùMOLJJùU�IùU�LGÒHU�DWW�IùUĠ\WWD�VLJ�LQRP�
organisationen. I den processen ökar också 
mängden av alternativ och det skapas ofta i 
de organisatoriska strukturerna utrymme 

för sådant som inte för tillfället ligger mitt i 
strömfåran, men som på sikt ändå kan ha 
stor betydelse för branschens utveckling. 
Vid en renodling av verksamheterna kan 
inte mångfalden längre hanteras i interna 
lösningar och ny, och kanske mer radikal, 
förändring kan inte växa fram successivt 
och organiskt på samma sätt som tidigare.

Samtidigt så innebär denna mångfald och 
dessa parallella multipla intressen att det 
inte går att renodla alla de horisontella 
SURFHVVHUQD��'HW�ğQQV�RFNVÆ�HWW�EHKRY�DY�
olika former av ”slack” inom organisatio-
nen för att kunna härbärgera potentiella 
nya kandidater för mer radikal innovation 
och utveckling, vilket inte ligger i linje med 
krafter som för tillfället vill strömlinjefor-
ma och effektivisera till exempel produk-

tionen. Man skulle kunna uttrycka det som 
en fråga: Hur mycket får utrymmet för 
PHGOHPVLQĠ\WDQGH�RFK�SRWHQWLHOOD�
radikala innovationer kosta den löpande 
verksamheten? I denna spänning ligger 
också en rejäl utmaning inte bara för de 
”gröna näringarnas” företag utan också för 
hela samhället. Hur ska balansen se ut 
mellan utrymmet för mångfald och 
potentiella innovationer, å ena sidan, och 
en effektiv resurshushållning som tar vara 
på stordrift och skalfördelar? En klassisk 
frågeställning, men likväl aktuell för såväl 
de svenska bönderna som för deras 
organisationer.

”På 100 år har grunderna i de 
kooperativa tankegångarna egentligen 
inte förändrats.  
Det som förändrats är marknaderna.”
Thomas Bodén, styrelseordförande för Lantmännen

Röster om kooperation

Thomas Bodén,  
styrelseordförande för Lantmännen

Vilka fördelar har era medlemmar av att ni är en internationell koncern?
– Dels för att all internationell verksamhet ger vinst. Dels för att vi får känna 
på en annan marknad, får ett kunskapsutbyte och större volymer.
Långsiktigt, hur ser du på den kooperativa ägarmodellen?
– Den är fortsatt oslagbar för lantbrukare. Ett lantbruksföretag kommer aldrig 
att bli riktigt stort i sig utan kommer att tjäna på att samarbeta med andra.
1L�SURÀOHUDU�HU�PHG�KHOD�NHGMDQ�IUnQ�MRUG�WLOO�ERUG��PHQ�LQWH�HWW�RUG�RP�
svenska råvaror. Varför det?
²�'lUI|U�DWW�YL�LQWH�DOOWLG�KDU�VYHQVND�UnYDURU��I|U�GHW�ÀQQV�LQWH�DOOWLG�WLOOJlQJOLJW��
Men när vi kan, prioriterar vi svenska råvaror.



 2011 Kooperativt möte  9

Vem är medlemmen?
'HğQLWLRQHQ�DY�YHP�VRP�ÃU�PHGOHP�ÃU�
viktig för den strategiska ledningen av 
kooperationen. Det är via denna man 
GHğQLHUDU�YHP�VRP�ÃU�HQ�OHJLWLP�ÃJDUH�RFK�
användare av, samt företrädare för, 
organisationen. Federationen har idealty-
piskt sett ett öppet medlemskap vilket 
skapar ett slags semipermeabel hinna eller 
membran gentemot omgivningen. Organi-
sationen får på så sätt (åtminstone delvis) 
möjlighet att ta in signaler från omgivning-
en genom att låta nya individer och grupper 
bli medlemmar. Denna öppenhet gestaltas på 
två nivåer. För det första handlar det då om 
att gränserna in i organisationen är öppna 
genom det öppna medlemskapet. För det 
andra är gränserna till det interna systemet 
öppna genom den demokratiska ägarstyr-
ningsformen där varje medlem har en röst. 
Det är därför av yttersta vikt för denna typ av 
organisationer att vakta sina gränser. Genom 
DWW�XWùND�HOOHU�PLQVND�GHğQLWLRQHQ�DY�YHP�
som kan vara medlem, till exempel genom att 
IùUÃQGUD�GHW�JHRJUDğVND�RPUÆGHW�HOOHU�
genom att förändra vilka typer av verksam-
het som man organiserar, fattar man också 
indirekt beslut om vilka (nya) medlemmar 
som kan ha möjlighet att ingå i den formella 
ledningsstrukturen.

Vem som kan bli medlem i kooperationen i 
de gröna näringarna bestäms generellt 
utifrån vad som är insatsgrundande 
YHUNVDPKHW�RFK�JÆUGHQV�JHRJUDğVND�OÃJH��
Samtidigt utvecklas hela tiden nya 
produktionsprocesser, grödor och verksam-
hetsområden vilket avgränsar vilka som 
kan leverera sin insats till kooperationen. 
Det bestämmer i förlängningen också vilka 
som kan bli medlemmar. Den tekniska 
utveckling och internationalisering som vi 
hittills har sett har ställt högre krav på 
volymer för att uppnå stordriftsfördelar 
samtidigt som medlemskåren närmast per 
GHğQLWLRQ�ÃU�EHJUÃQVDG�WLOO�HWW�JHRJUDğVNW�
område. Detta göra det nödvändigt för 
kooperationens industri att köpa in råvaror 
utanför det direkta medlemsområdet. 
Alternativet är att genom fusioner expan-
GHUD�GHW�JHRJUDğVND�XSSWDJQLQJVRPUÆGHW��
Beroende på hur man – i de horisontella 

processerna – väljer att hantera frågor 
VÆVRP�EUHGG��JHRJUDğ�W\SHU�DY�UÆYDURU��
och djup (hur långt man går i kedjan av 
vidareförädling) blir då också en fråga så 
att säga ”på vertikalen” om vem som kan 
vara medlem och därmed huvudman med 
ÃJDULQĠ\WDQGH�L�NRRSHUDWLRQHQ��3Æ�GHWWD�VÃWW�
kan vad som först kan tyckas vara en operatio-
nell fråga egentligen bli en ägarfråga.

Ett medlemskap under förändring
En tydlig trend är att kooperativ verksam-
het blir allt mer ”företagiserad” och 
”professionaliserad”. Anledningarna till 
detta är många. Det kan handla om allt 
från krav från intressenter i omgivningen 
såsom analytiker, banker, kunder och 
politiker till tekniska verksamhetskrav 
såsom stordriftsfördelar. Det kan också ha 
att göra med vilka mentala kartor personer 
i organisationen sitter med, till exempel 
företagsledningar som i allt större utsträck-
ning vill kunna agera som om de vore 
företagsledningar i ’vanliga företag’. Vi ser i 
vissa fall också ett ökat utboägande, 
samägande över hushållsgränser, att 
skogsbruk i kombination med jordbruk blir 
allt ovanligare samt en ökad import av 
insatsvaror i industriverksamheten. Olika 
medlemmars målsättning med sitt lantbruk 
eller skogsbruk varierar också, samtidigt 
som läget – som bestämmer avsättningsom-
rådet – varierar radikalt. Detta sammanta-
get gör att förutsättningarna för det 
familjejordbruk kring vilket stora delar av 
den kooperativa verksamheten är upp-
byggd har ändrats.

I takt med att de kooperativa företagen har 
YX[LW�KDU�RFNVÆ�DOOW�ĠHU�LFNH�PHGOHPPDU�
blivit anställda i verksamheterna och dessa 
resonerar snarare som den inhyrda 
ledningen än de medlemmar som tidigare 
dominerade lönelistorna. Till detta 
kommer att allt mer av kooperationens 
verksamhet handlar om vidareförädling på 
ren kommersiell bas. Denna del av värde-
skapandet ligger ett steg ifrån medlemmar-
nas direkta vardag och verksamhet, och de 
är inte heller längre riktad mot de enskilda 
medlemmarna. Ofta är det dessutom i 
dessa verksamheter som de största 

marginalerna för stunden skapas, samtidigt 
som dessa verksamheter kanske vare sig är 
eller var kopplade till de ursprungliga 
målen med verksamheten eller ens är den 
del av verksamheten där framtidens vinster 
kommer att skördas. Sammantaget skapar 
detta en paradox inom kooperationen. Hur 
ska man kunna behålla en tydlig koopera-
tiv identitet samtidigt som man vill bli 
betraktad och bete sig som ett ”vanligt 
företag”? Detta utmanar också balansen 
mellan de vertikala och de horisontella 
processerna.

Till dessa förändringar tillkommer 
dessutom en förändring av lantbrukarens 
XSSOHYGD�LGHQWLWHW�GÃU�DOOW�ĠHU�LQWH�OÃQJUH�
får sin primära utkomst från lantbruket och 
kanske inte ens bor på sin gård. Inom till 
exempel skogsbruket kanske man, helt eller 
delvis, lämnar över skötseln av fastigheten 
antingen till inhyrda experter eller direkt 
till kooperationen. Detta samtidigt som allt 
ĠHU�PHGOHPPDU�YÃOMHU�DWW�OHYHUHUD�VLQD�
insatsvaror till kooperationens konkurren-
ter, något som tidigare ansågs som djupt 
problematiskt. Frågan blir då också vem 
den idealtypiske lantbrukaren egentligen 
är och vem som är kärnan i kooperationen. 
Vi ser alltså framför oss en process där 
viktiga delar och dimensioner av både 
organisationerna (kooperativen) och 
huvudmännen (medlemmarna) samtidigt 
EHğQQHU�VLJ�XQGHU�IùUÃQGULQJ��+ÃU�PHQDU�
vi att konstruktionen av medlemskapet och 
dess olika dimensioner blir av yttersta 
strategiska vikt, eftersom det handlar om 
vilka som släpps in respektive hålls utanför 
organisationen. Vilka medlemskapets 
dimensioner är och hur de förhåller sig till 
varandra påverkar i grunden därmed också 
möjligheterna till strategisk förändring i de 
gröna näringarnas företag.

Annika Laurén,  
vd för Ekobanken
9DUI|U�VWDUWDV�GHW�LQWH�ÁHU�NRRSHUDWLYW�GULYQD�I|UHWDJ"
– Därför att det sättet att tänka är inte är så vanligt ännu, varken hos banker 
eller företagare. Men jag tror att trenden kommer att vända.
Hur då?
– Därför att kooperation innebär att konsumenter och leverantörer 
tillsammans kan ta fram regelverk för hur företagen ska drivas och produkter 
tas fram. Men det kräver att de enskilda företagen inte är allt för stora.
Varför behövs det? 

–Antingen styr börsreglerna, och det passar för viss verksamhet. Jag är inte emot det, det är viktigt att 
säga. Men jag tror att kooperationen växer där det behövs omställning.
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Medlemmens roller och 
medlemskapets dimensioner

,QRP�ODQWEUXNVNRRSHUDWLRQHQ�ğQQV�HQ�RUR�
för att medlemmarna allt mer ser sig som 
leverantörer istället för som aktiva ägare 
och att de därmed har en allt kortsiktigare 
syn på verksamheten. Vad som tycks 
efterlysas är medlemmarna ska se sig som 
långsiktiga kapitalägare med ögonen 
ULNWDGH�PRW�GHQ�ğQDQVLHOOD�DYNDVWQLQJHQ�
från organisationen som helhet istället för 
kortsiktiga leverantörer som jagar bra 
avräkningspris på sina levererade produkter.
Inom kooperationsforskningen har 
medlemskapet traditionellt också delats 
upp i en leverantörs- och en ägarroll samt i 
vissa typer av organisationer även i en 
kundroll. Med stöd både i vår tidigare 
forskning kring federativa medlemsorgani-
sationer inom folkrörelserna och i prelimi-
nära resultat från pågående forskning inom 
lant- och skogsbrukskooperationen menar 
vi dock att medlemskapet är allt för 
komplext för att uttryckas endast i dessa 
två roller.

Mycket av det som sägs i denna artikel 
bygger på vår tidigare forskning kring de 
typer av federativt organiserade medlems-
organisationer som kallas folkrörelser. Då 
GHW�RUJDQLVDWRULVNW�VHWW�ğQQV�PÆQJD�

OLNKHWHU�PHOODQ�GH�ĠHVWD�IRONUùUHOVHU�RFK�
kooperativa organisationer blir det 
meningsfullt att jämföra folkrörelsemed-
lemskapet med det kooperativa medlem-
skapet. Som exempel har kooperativa 
organisationer liksom folkrörelser en 
demokratisk struktur där varje medlem 
oftast har en röst. Oavsett om en organisa-
tion juridiskt sett endast består av en enda 
stor förening eller av en federativ struktur 
där lokalföreningar är medlemmar i en cen-
tralorganisation så utövas det demokratis-
ND�LQĠ\WDQGHW�XWùYDV�QRUPDOW�JHQRP�HQ�
representativ kedja. På lokal nivå väljer 
medlemmen representanter som i sin tur 
väljer representanter på central nivå som 
sedan väljer den centrala styrelsen och i 
PÆQJD�IDOO�ğQQV�GHW�ÃYHQ�HQ�UHJLRQDO�QLYÆ�
däremellan.

I den här artikeln gräver vi ner oss djupare i 
medlemskapet och presenterar ett alterna-
tivt synsätt som öppnar upp nya möjlighe-
ter att förstå både medlem och organisa-
tion. Vi avslutar sedan artikeln med en 
diskussion om hur detta synsätt kan hjälpa 
till en bättre förståelse av individens syn på 
ägarskapet.

Torbjörn Einarsson och Filip Wijkström, 
Handelshögskolan i Stockholm

Många av de större svenska lant- och skogsbrukskooperativa organisationerna är sedan länge 
inne i förändringsprocesser där organisationerna allt mer distinkt delas upp i en företags- el-
OHU�NRPPHUVLHOO�JUHQ�RFK�HQ�PHGOHPV��HOOHU�YÃUGHULQJVEXUHQ�JUHQ��6DPWLGLJW�ğQQV�HQ�RUR�ùYHU�
att många medlemmar mer och mer ser sig som leverantörer och därmed glömmer det större 
och mer långsiktiga perspektivet som medlem. Medlemskapet är dock mer komplext än så och 
om man försöker se djupare än till medlemmens leverantörs- respektive kapitalägarroll kan 
man bättre förstå medlemmarnas roll i organisationernas strategiska styrning.

Torbjörn Einarsson Filip Wijkström



 2011 Kooperativt möte  11

Vår grundläggande syn på medlemskapet 
innebär att detta inte bör ses som något på 
förhand givet och oföränderligt. I stället är 
det värdefullt att se medlemskapet som en 
relation mellan individ och organisation, 
som kontinuerligt skapas och omformule-
ras över tid i ett slags, mer eller mindre 
omedveten, förhandlingsprocess mellan 
individ och organisation.

En konsekvens av detta är att man måste 
öppna upp för att medlemskapet kan 
betyda olika saker i olika organisationer, 
men också för olika individer i samma 
organisation och för samma individ vid 
olika tillfällen. Ett sätt att göra detta är att 
se på medlemskapet som sammansatt av ett 
antal dimensioner, som kan vara olika 
viktiga i olika organisationer men också för 
olika individer i en och samma organisa-
tion. Exempel på sådana dimensioner 
skulle kunna vara graden av egennytta 
respektive huruvida individen är engage-
rad i organisationens styrsystem eller ej.
Vi menar alltså att det är fruktbart att se det 
individuella medlemskapet som uppbyggt av 
HQ�VSHFLğN�PL[�DY�ROLND�GLPHQVLRQHU�YLNWDGH�
på olika sätt i något som skulle kunna kallas 
IùU�HQ�PHGOHPVNDSVSURğO�

Att förekomsten av en dimension som 
egennytta kan skilja sig mellan organisatio-
ner är lätt att föreställa sig. Medlemmar i 
Hyresgästföreningen eller ett fackförbund 
har starkare motiv för egennytta, än 
medlemmar i Röda Korset. Samtidigt är det 
LQWH�VYÆUW�DWW�ğQQD�PHGOHPPDU�L�5ùGD�
Korset som skulle avsluta sitt medlemskap 
RP�GH�LQWH�NÃQGH�DWW�VMÃOYD�ğFN�XW�QÆJRQ-
ting genom sitt engagemang i organisatio-
nen. De kanske vill träffa nya vänner, få en 
meningsfull fritid, lära sig nya saker eller 
förbättra sitt cv.

I en ekonomisk förening är egennyttan till 
och med inbyggd i den juridiska organisa-
tionsformen då den enligt lagen om 
ekonomiska föreningar ”har till ändamål 
att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom ekonomisk verksamhet”. 
Hur uttalat detta är i den dagliga verksam-
heten och i medlemmarnas föreställningar 
kan givetvis ändå skilja sig mycket mellan 
olika kooperativa organisationer.

De två exemplen egennytta och deltagande 
i en organisations styrsystem skulle kunna 
ses som två grundläggande medlemskaps-
dimensioner som är gemensamma för de 
DOOUD�ĠHVWD�PHGOHPVRUJDQLVDWLRQHU��RFK�YL�
kommer senare i denna artikel diskutera 
ĠHU�VÆGDQD�GLPHQVLRQHU��9LG�VLGDQ�DY�GHVVD�
PHGOHPVNDSHWV�JUXQGVWHQDU�NDQ�GHW�ğQQDV�
andra dimensioner som inte på samma sätt 
existerar i alla organisationer. En religiös 
tro är ett exempel på en dimension delad av 
olika samfund, medan det i vissa organisa-
WLRQHU�VÃNHUOLJHQ�ğQQV�GLPHQVLRQHU�VRP�ÃU�
KHOW�VSHFLğND�IùU�MXVW�GHQ�DNWXHOOD�RUJDQLVD-
tionen. I en tidig rapport från våra studier 
av folkrörelseorganisationer illustreras 
detta så här efter att medlemskapen i 
nykterhetsrörelsens IOGT-NTO jämförts 
med medlemskapen i KF (Kooperativa 
Förbundet) och Svenska Röda Korset (SRK i 
ğJXUHQ��

Dimensioner för 
medlemskapet

En relation mellan individ och organisation
Relationen mellan individ och organisation kan se mycket olika ut mellan olika organisatio-
QHU��PHQ�RFNVÆ�PHOODQ�ROLND�LQGLYLGHU�L�HQ�RFK�VDPPD�RUJDQLVDWLRQ��'HWWD�WLOO�WURWV�ğQQV�GHW�
många likheter. Därför är det lika intressant att jämföra kooperativa organisationer med 
folkrörelser som att jämföra olika folkrörelser med varandra. Det individuella medlemskapet 
kan ses som en mix av dimensioner som gör just det medlemskapet mer eller mindre unikt. 
Relationen kan även ur andra aspekter se olika ut. Medlemskapet kan bland annat ha varat 
ROLND�OÃQJH��LQGLYLGHQ�NDQ�KD�ĠHUD�PHGOHPVNDS�L�QÃUOLJJDQGH�RUJDQLVDWLRQHU�RFK�LQGLYLGHQ�
kan känna sig kopplad till olika organisatoriska nivåer eller enheter. Allt detta sammantaget 
påverkar hur medlemmen uppfattar sitt medlemskap och därmed också hur denne väljer att 
engagera sig till exempel i organisationens styrsystem.

,2*7�172�VSHFLÀND
Nykterhet och ”ursäkt”

.)�VSHFLÀN�
Ägande

65.�VSHFLÀN�
Döva samvetet

Delade (IOGT-NTO 
och KF)
��Förmåner
��Politisk  

plattform
��Manifestera  

en stånd- 
punkt

Delade (KF och SRK)
��Ekonomisk kalkyl

��Solidaritet

Delade (IOGT-NTO 
och SRK)

��Sociala 
aspekter

��Ideellt arbete
��”Göra gott”
��Personlig 

utveckling

GEMENSAMMA
��Lojalitet
��Ansvarstagande
��Rörelsens betydelse  

för medlemsskapet
��Identitet
��Vara ett föredöme
��Stöd för andra
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Ett antal dimensioner av medlemskapet 
kan sägas vara giltiga för medlemskap i alla 
de tre studerade organisationerna. Dessa 
gemensamma dimensioner inkluderar 
lojalitet, ansvarstagande, rörelsens betydel-
se för medlemskapet, identitet, vara ett 
föredöme och i viss mån även stöd för andra.

'HW�ğQQV�RFNVÆ�HWW�DQWDO�GLPHQVLRQHU�DY�
medlemskapet som verkar vara organisa-
WLRQVVSHFLğND�HOOHU�PHU�ORNDOD��)ùU�
IOGT-NTO:s del handlar det om dimensio-
nerna nykterhet och medlemskapet som en 
ursäkt för att inte dricka på en fest. För KF:s 
del handlar det främst om ägande och för 
några av de intervjuade Röda Korset-med-
lemmarna om att döva samvetet genom att 
ge en slant till behövande.

3Æ�VDPPD�VÃWW�ğQQV�GHW�RFNVÆ�GLPHQVLRQHU�
som är delade av två av organisationerna, 
PHQ�VRP�LQWH�NXQGH�ÆWHUğQQDV�L�GHQ�WUHGMH��
För IOGT-NTO-medlemmarnas del handlar 
det om de inte inkluderar dimensionerna 
ekonomisk kalkyl och solidaritet i sin 
föreställning om medlemskapet. I KF:s fall 
rör det sig om de sociala aspekterna, om det 
ideella arbetet, ”att göra gott” och om 
personlig utveckling. För de Röda Korset-
medlemmar som har intervjuats saknas de 
dimensioner som handlar om förmåner och 
om att se medlemskapet som en politisk 
plattform.

Mycket att det vi diskuterar i denna artikel 
härrör just till det som är gemensamt för 
olika medlemsorganisationer. Det vill säga 
VÆGDQW�VRP�YL�NDQ�IùUYÃQWD�RVV�ğQQD�EÆGH�L�
folkrörelseorganisationer och i kooperativa 
organisationer. Då vi här främst diskuterar 
större organisationer, är delar av det vi 
diskuterar sådant som kan sägas vara delat 
mellan federativt organiserade medlemsor-
ganisationer. Detta handlar bland annat 
om styrsystem uppbyggda genom en 

representativ kedja och att organisationen 
har distinkta nivåer mellan lokal och 
central nivå med bestämda uppgifter. Detta 
ÃU�H[HPSHO�SÆ�VÆGDQW�VRP�ğQQV�L�VWùUUH�PHQ�
oftast inte i mindre organisationer.

En mångfacetterad relation
Förutom att relationen mellan individ och 
organisation varierar eftersom  medlem-
VNDSVSURğOHQ�ÃU�XSSE\JJG�DY�ROLND�
dimensioner, kan medlemskapet även 
”fästa in” i individen och organisationen på 
olika sätt.

Hur länge individen har varit medlem kan i 
många fall påverka hur medlemskapet tar 
sig uttryck. Ju längre en individ har varit 
medlem i en organisation desto viktigare 
tenderar medlemskapet att vara för honom 
eller henne. Till viss del bör detta bero på 
en större frekvens av avhopp från individer 
som inte anser att medlemskapet är särskilt 
viktigt. Men det tycks vara så att medlemska-
pet tenderar att bli viktigare med tiden och 
kanske allt mer införlivas i individens identitet.

När det gäller folkrörelseorganisationerna 
vi har studerat, är det ett tydligt resultat att 
kopplingen till organisationen blir starkare 
ju längre tid en individ har varit medlem. 
Det är också mindre risk att en individ som 
har varit medlem länge lämnar organisatio-
nen då han eller hon är missnöjd med 
någonting. Längden på medlemskapet 
påverkar även individens deltagande i 
organisationens styrning på ett par mindre 
hedrande sätt. De som varit medlemmar 
länge säger i mindre utsträckning sig vara 
villiga att acceptera förtroendeuppdrag. 
Däremot har dessa mångåriga medlemmar 
i större utsträckning redan varit förtroen-
devalda. Då de tillfrågas är en vanlig utsaga 
att de anser att de redan har gjort sitt. De 
anser alltså att de tagit sitt ansvar och att 
det därför är dags för andra att göra 

detsamma. Än mer problematiskt för 
organisationerna kan vara att de som varit 
medlemmar länge i mindre utsträckning än 
andra säger sig försöka påverka organisa-
tionen då de är missnöjda. Detta hänger 
ihop med att ju längre en individ varit 
medlem desto mindre tror hon eller han på att 
det faktiskt går att påverka organisationen.

Att individen kan se medlemskapet som 
olika viktigt leder oss in på att många har 
multipla medlemskap och alltså är med-
OHPPDU�L�ĠHUD�ROLND�RUJDQLVDWLRQHU�
samtidigt. Detta gör att de olika medlem-
skapen kan ses som primära eller sekundä-
ra. År 2000 uppgav var fjärde svensk att de 
var medlemmar i minst fyra olika förening-
ar. Bland de folkrörelsemedlemmar vi 
tillfrågade 2007 var mer än 60 procent 
medlemmar i minst två organisationer.

Även i vår studie av medlemmar i lant- och 
skogsbrukskooperationen ser vi att många 
KDU�ĠHUD�ROLND�PHGOHPVNDS��,�GHQ�GHO�DY�
materialet som till dags dato är registrerat 
ser vi tydligt att väl över hälften av 
respondenterna är medlemmar i minst en 
annan lant- eller skogsbrukskooperativ 
organisation. Förutom medlemskapet i 
Lantmännen respektive Södra Skogsägar-
na, som vi har studerat, har många av 
respondenterna alltså andra medlemskap 
som är relaterade till gården och verksam-
heten. Det handlar bland annat om 
medlemskap i LRF eller i mejeri- och 
slakteriföreningar. Vi ser också att bland 
medlemmarna i båda de undersökta 
RUJDQLVDWLRQHUQD�VÆ�ğQQV�KHOD�VSÃQQYLGGHQ�
från de som anser att det aktuella medlem-
skapet är i det närmaste oviktigt för dem 
till de som menar att det är deras viktigaste 
medlemskap. Förutom medlemskap som är 
relaterade till gården eller verksamheten, 
är det förstås också möjligt att dessa 
personer utöver detta kanske är medlem-

Kooperation är en treenighet som handlar om att äga, styra och vinna fördelar på att tillsammans driva en verksamhet. Målet är att göra den 
enskilde medlemmen till vinnare genom kollektivets styrka. För att starta ett kooperativ krävs minst tre medlemmar.
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mar i en idrottsförening, ett religiöst 
samfund eller någon annan medlems-
organisation.

1ÃU�HQ�LQGLYLG�KDU�ĠHUD�ROLND�PHGOHPVNDS�
är det möjligt att tala om dem som primära 
eller sekundära. En spannmålsbonde ser 
kanske sitt medlemskap i Lantmännen som 
primärt. Däremot kan medlemskapet i LRF 
vara sekundärt, men ett måste för en 
landsbygdsbo. För en annan bonde är det 
kanske tvärt om. Han eller hon är kanske 
medlem i Lantmännen för att det ger vissa 
fördelar för verksamheten. Medlemskapet i 
LRF är det primära. Där kämpar bonden för 
landsbygdens utveckling och en stärkt 
äganderätt för jakten, marken och gården 
som varit i hans familj i sju generationer.

Individer som har primärmedlemskap är i 
DOOPÃQKHW�PHU�DNWLYD�SÆ�ĠHUD�VÃWW�L�
organisationens styrsystem. De känner att 
det är viktigt att kunna påverka organisa-
tionen och de anser även att de har 

möjligheter till detta. De deltar oftare i 
årsmötena än individer med sekundärmed-
lemskap och läser i allmänhet också 
organisationens årsredovisningar. Vidare 
säger de att de skulle försöka påverka 
sådant de tycker är fel i organisationen och 
också vara villiga att ställa upp som 
förtroendevalda om de blir tillfrågade.

Ett annat intressant resultat som har 
framkommit då vi analyserat hur folkrörel-
semedlemmar ser på och viktar sina 
medlemskap är faktiskt vid första påseende 
NRQWUDLQWXLWLYW��-X�ĠHU�PHGOHPVNDS�HQ�
individ har, desto större är sannolikheten 
att ett enskilt medlemskap kan ses som 
primärt. Detta samband kan tolkas som att 
en person som tycker att det är viktigt med 
medlemskap – föreningsmänniskan – san-
QROLNW�NRPPHU�DWW�JÆ�PHG�L�ĠHU�RUJDQLVDWLR-
ner än andra och dessutom se medlemska-
pen som viktigare.

Kopplat till detta är också att en persons en-
gagemang i en fråga ofta inte är lika med 
medlemskapet. I många fall är en persons 
engagemang i frågan större än medlemska-
pet. En person som är engagerad i fattiga 
barn i tredje världen är kanske medlem i 
både SOS Barnbyar samt Rädda Barnen och 
åker till Afrika som volontär på egen hand 
eller genom en tredje organisation. För den 
här personen är engagemanget tydligt 
större än det enskilda medlemskapet i den 
enskilda organisationen. Samtidigt är 
engagemanget i Rädda Barnen kanske 
fokuserat endast till organisationens 
internationella verksamhet, medan 
personen inte alls engagerar sig i Rädda 
Barnens lokala verksamheter. Medlemska-
pet i organisationen kan därför i ett sådant 
fall snarare ses som ett verktyg för indivi-
dens engagemang än som ett uttryck för 
individens hela engagemang i frågan.

Bi
ld:

 K
F

Medlemsåterbäringen var länge ett honnörsord för KF, men som 
I|UVYDQQ�IUnQ�GH�ÁHVWD�I|UHQLQJDU�Sn������WDOHW��,�GHFHPEHU������
återinfördes återbäringen i hela koncernen. Främst för att ekonomin 
tillät det, men också med motiveringen ”återbäringen är en av 
grundtankarna med konsumentkooperationen”.

Bi
ld:

 K
F
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Detta blir väldigt tydligt hos många av 
medlemmarna i de lant- och skogsbruksko-
operativa organisationerna. I många fall är 
medlemskapet, kanske tillsammans med 
andra medlemskap, bara en del i företagets 
verksamhet. Man är medlem i organisatio-
nen för att få vissa fördelar i sin affärsverk-
samhet, men affärsverksamheten är större 
än så och stöttas kanske även av medlem-
skap i andra organisationer.

Då folkrörelser såväl som de större 
kooperativa organisationerna har en 
IHGHUDWLY�VWUXNWXU�L�ĠHUD�QLYÆHU��ÃU�GHW�
också möjligt att individens medlemskap 
fäster in på olika nivåer. I vissa organisatio-
ner är det formellt möjligt för en individ att 
välja att vara medlem i en lokalförening 
eller direkt i centralorganisationen. I 
många fall är det till och med möjligt att 
YDUD�PHG�L�ĠHUD�ROLND�ORNDOIùUHQLQJDU�
samtidigt.

Medlemskapet kan alltså rent formellt fästa 
in på olika nivåer i olika organisationer och 
ibland är det också möjligt att medlemska-
pet är förankrat i olika delar av organisatio-
nen samtidigt. Oavsett hur detta ser ut 
formellt, kan den subjektiva relationen 
mellan individ och organisation fästa in på 
olika nivåer. Individen känner kanske 
tillhörighet främst med den centrala nivån, 
där denne anser att all viktig verksamhet 
sker, medan medlemskapet formellt sett 
ligger i en lokalförening. 

I de undersökta folkrörelseorganisationer-
na ser medlemmarna den lokala nivån som 
viktigast. Detta skiljer sig åt mellan olika 
individer, men också mellan olika organisa-
tioner. I tre av de åtta organisationerna 
kände medlemmarna en starkare koppling 
till den centrala nivån än till den lokala. 
Två av dessa organisationer var strukture-
rade genom lokalföreningar som är 
medlemmar i centralorganisationen. Den 
tredje är en enda stor förening. Därför är 
det tydligt att medlemmens känsla av 
tillhörighet i varje fall inte enbart styrs av 
hur den formella strukturen är utformad.
,EODQG�ğQQV�GHW�RFNVÆ�W\GOLJD�VNLOOQDGHU�
mellan olika sammanhang inom organisa-
tionerna. Inom till exempel idrottsrörelsen 
tenderar elitinriktade föreningar att 
relatera mer till det nationella förbundet, 
som har hand om elittävlingar och 
landslaget. Däremot ser medlemmar i 
motions- och breddinriktade föreningar 
mer till betydelsen av sitt distrikt när de 
talar om idrottsrörelsens struktur utanför 
den egna föreningen. Individen relaterar 
helt enkelt till den nivå i organisationen 
som denne själv har mest beröring med.

Våra preliminära resultat från de koopera-
tiva organisationerna pekar i samma 
riktning. Medlemmarna tycks känna en 
starkare koppling till den lokala nivån. 
Detta beror förmodligen helt enkelt på att 
affärskontakterna sköts på den lokala 
nivån. Den starkaste kopplingen till 

organisationen går just genom medlem-
mens lokala kontaktperson, säljare eller 
inspektor.

Andra saker som troligen påverkar 
relationen mellan individ och organisation 
är storleken på gården och verksamheten, 
men också hur stor del av gårdens verksam-
het som är kopplat till organisationens 
verksamhetsområde. Om endast en liten 
del av gårdens verksamhet är kopplat till 
organisationens, är det sannolikt mindre 
chans att individen ser medlemskapet som 
primärt. Omvänt kan det från organisatio-
nens sida också vara så att man inte ser de 
små medlemmarna som lika viktiga, även 
om många av de kooperativa organisatio-
nerna har likabehandlingsprinciper.

Den demokratiska processen inom kooperationen kan få en nytändning genom sociala medier, som öppnar för en helt ny medlemsdialog.
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Medlemskapets dimensioner

Om det enskilda medlemskapet ses som en 
mer eller mindre unik mix av olika dimen-
sioner, blir det tydligt att det kan betyda 
helt olika saker i olika organisationer men 
också för olika individer i en och samma 
organisation. Våra studier av såväl 
folkrörelseorganisationer som organisatio-
ner inom skogs- och lantbrukskooperatio-
nen visar tydligt att medlemskapet ofta är 
mer komplext än vad man kanske först tror.

Utifrån ett stort enkätmaterial, baserat på 
8 000 medlemmar i åtta stora folkrörelse-
RUJDQLVDWLRQHU��KDU�YL�LGHQWLğHUDW�WROY�
dimensioner som är gemensamma för 
folkrörelseorganisationer och som till stor 
del förmodligen också har bäring för 
många kooperativa organisationer. Dessa 
tolv dimensioner kan alltså ses som några 
av medlemskapets byggstenar. Vissa av 
dem tenderar att hänga mer eller mindre 
samman med några av de andra, men är 
ändå i princip oberoende. Detta innebär 
att ett enskilt medlemskap kan vara 
uppbyggt av några dimensioner, medan 
ett annat medlemskap bygger på en helt 
annan kombination av dimensioner.

Här följer en kort sammanfattning och 
beskrivande exempel för var och en av de 
WROY�GLPHQVLRQHU�VRP�YL�KDU�LGHQWLğHUDW�

ō� Deltagande i styrningen. Medlemmen 
läser eller granskar årsredovisningen 
både för sin lokalförening och för 
centralorganisationen samt deltar 
regelbundet i lokal-föreningens årsmöte.

ō� Nytta för samhället. Medlemmen 
anser att det är viktigt att medlem-
skapet leder till något slags nytta för 
lokalsamhället eller för samhället 
eller världen i stort.

ō� Personlig nytta. Medlemmen ser det 
som viktigt att medlemskapet leder 
till något slags nytta för denne själv, 

dess närstående eller för andra 
medlemmar.

ō� Medlemskapet som rättighet. Medlem-
men ser det som om medlemskapet är 
en personlig rättighet.

ō� Koppling till (inter)nationell nivå. 
Medlemmen anser att det som är 
viktigast i organisationen är vad som 
sker på och genom den nationella 
eller internationella nivån. Medlem-
men tenderar också att se den 
nationella nivåns webbsida och 
årsmöte eller kongress som viktiga.

ō� Lämna vid missnöje. Medlemmen ser 
det som ett troligt alternativ att denne 
skulle lämna organisationen om den 
inte skulle prestera enligt förväntan. 
2P�GHW�ğQQV�HQ�DQQDQ�RUJDQLVDWLRQ�
med liknande verksamhet är det 
också möjligt att medlemmen i 
sådana fall skulle söka sig dit.

ō� 0ùMOLJKHW�WLOO�LQĠ\WDQGH��Individen 
anser att denne som medlem både har 
nödvändig kunskap för att delta i 
organisationens beslutsprocesser och 
goda möjligheter att kunna påverka 
genom dessa. Detta är ofta även 
kopplat till att medlemmen anser att 
medlemskapet ger goda möjligheter 
att påverka samhället utanför 
organisationen.

ō� Engagemang i organisationens mål. 
Medlemmen känner till organisatio-
nens mål och värdegrund och 
sympatiserar i dessa. Målet och 
värdegrunden var också en viktig 
anledning till att individen anslöt sig 
till organisationen.

ō� Meningsfull fritidssysselsättning. Med-
lemmen anser att medlemskapet ger 
möjligheter till en meningsfull fritid 
som även ger möjligheter att träffa 
nya vänner.

ō� Organisatorisk öppenhet. Medlemmen 
anser att det är viktigt att organisatio-
nen visar en öppenhet gentemot både 
presumtiva och nuvarande medlem-
mar.

ō� Visa upp medlemskapet. Medlemmen 
anser att det är viktigt med möjlighe-
ter att kunna visa upp sin tillhörighet 
till organisationen både för andra 
medlemmar och för utomstående.

ō� Uppväxt i organisationen. Medlem-
men känner en stark familjär 
koppling till organisationen som om 
denne var född in i eller uppväxt i 
organisationen och känner att 
organisationen därmed är en viktig 
del i sin identitet.

”Kooperativa företag spelar också en roll 
för samhällsutvecklingen och människors 
sätt att tänka.” 
Gun-Britt Mårtensson, ordförande Coompanion
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En viktig avgränsning i denna analys är att 
det faktiska deltagandet i organisationens 
YHUNVDPKHWHU�LQWH�ğQQV�PHG�GÆ�GHWWD�VHU�
allt för olika ut i de analyserade organisa-
tionerna. Men denna typ av deltagande kan 
förstås också vara en viktig dimension av 
medlemskapet.

Av vad vi hittills har kunnat se i våra 
studier av Lantmännen och Södra Skogs-
ägarna, skymtar faktiskt alla dessa 
dimensioner fram både i intervjuer och i 
den enkätstudie vi har genomfört. Vid 
sidan av dessa tolv gemensamma dimensio-
ner har vi också redan nämnt att gården, 
historien, familjen eller släkten tycks vara 
dimensioner som kan vara viktiga för 
medlemskapet i lant- och skogsbrukskoope-
rativa organisationer. Medlemskapet får en 
historisk aspekt då det tillsammans med 
gården har traderats genom generationer-
na. Detta gör också medlemskapet mer till 
en familjeangelägenhet än vad det är i 
många andra organisationer.

Det här sättet att snitta upp medlemskapet 
ger som synes en annorlunda bild än då det 
delas upp i en leverantörs- och en kapital-
ÃJDUUROO��.RSSOLQJDU�ğQQV�IùUVWÆV��3HUVRQOLJ�
nytta kan ses som viktigt i både leveran-
törs- och kapitalägarrollerna. Deltagande i 
styrningen kanske främst ses som kopplat 
till kapitalägarrollen medan att lämna vid 
missnöje och istället sälja sina varor till 
någon annan är mer förknippat med 
leverantörsrollen, men i princip kan denna 
dimension vara relevant inom båda dessa 
roller. Det som ändå är viktigast är att detta 
dimensionstänkande pekar på att medlem-
skapet kan innehålla mycket mer än att 
”bara” vara leverantör eller kapitalägare.

Det är dock viktigt att ändå ha i åtanke att 
det handlar om förenklingar. Även om vi 
SOùWVOLJW�KDU��������HOOHU�ÃQQX�ĠHU�GLPHQ-
sioner i medlemskapet i stället för två roller, 
är dessa dimensioner fortfarande förenk-
lingar av verkligheten. Den personliga 
nyttan kan handla om ekonomisk nytta 
som kommer av att kapitalägaren får 
avkastning på sitt kapital eller att leveran-
tören får ett högt avräkningspris men det 
kan också handla om ekonomisk nytta 
genom att medlemmen får möjlighet att 
utnyttja fördelaktiga samköpsavtal. 
Personlig nytta kan också handla om helt 
andra saker än direkt ekonomisk nytta. 
Medlemmen kanske lär sig nya saker eller 
kanske når en förtroendepost som ger status 
både i vänkretsen och i lokalsamhället.

Södra Skogsägarna har försökt stärka medlemmarnas engagemang i föreningen genom en förändrad modell för ägandet. Det individuella ägandet har ökat och 
�����LQI|UGHV�HQ�KDQGHOVSODWV�I|U�PHGOHPPDUQDV�NDSLWDO�L�I|UHQLQJHQ��
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Alec Carlberg, ordförande för klientrörelsen Rainbow 
Sweden och grundare av arbetskooperativet Basta

Varför startade du ett arbetskooperativ?
– Det var relativt omedvetet, men väldigt inspirerat av Italien. 
'lU�IDQQV�HWW�VWRUW��IUDPJnQJVULNW�I|UHWDJ�VRP�GUHYV�DY�����
missbrukare.
Varför det?
– Jag såg en helt ny typ av rehabilitering, där 
företagandet ingick och det inte behövdes så 
många professionella behandlare. Vad jag 
inte förstod då, men vet i dag, var 
interaktionen mellan rehabilitering och arbete.
Hur då?
– Företagande är motsatsen till den subkultur 
missbrukaren lever i. Du måste ha struktur, 
leverera i tid, ha kvalitet och stolthet över vad 
du gör. Och det är på riktigt, inte på skoj.

Nina Jarlbäck,  
styrelseordförande för KF, Kooperativa Förbundet

Vad är konsumentkooperationens styrka?
– Att vi äger tillsammans och att överskottet 
fördelas mellan medlemmarna och att vi nu har 
återinfört medlemsåterbäringen.
Hur ser din framtidsvision ut?
– Vi ska göra ekonomisk för nytta för våra 
medlemmar och att vi tillsammans kan bidra till 
hållbar utveckling.
Du vill förnya den demokratiska processen, hur 
då?
– Vi får acceptera snabba förändringar och 
demokratin måste utvecklas så att vi bland 
annat använder sociala medier. Våra yngre 
medlemmar vill vara med, men de vill inte 
samlas till fysiska möten.

Röster om kooperation

Foto: Magnus Fond

Helena Jonsson,  
ordförande för LRF

Hur ser morgondagens 
lantbrukskooperation ut?
– Jag tror på en större 
differentiering, ungefär som i 
andra branscher. Från ungefär 
samma storlek och struktur, till 
några som stora och många, nya små.
Vem gynnar lantbrukaren mest, de stora eller små 
föreningarna?
– Det beror på vilken lantbrukare man är. Därför tror jag att 
man tydligare på den egna gården måste fundera över vad 
som produceras och vem som är köparen, för att utifrån det 
välja affärspartner.
Hur hållbar är den kooperativa ägaridén?
²�'HW�ÀQQV�PnQJD�I|UGHODU�RFK�SDVVDU�L�PnQJD�IDOO�I|U�
lantbrukare, som även om vi har miljonomsättningar ändå 
är småföretagare.  Den kooperativa tanken är också att 
enas kring en idé och det tycker jag är positivt.
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Tre grundläggande relationstyper
Utifrån den mängd av dimensioner som kan 
LGHQWLğHUDV�L�PHGOHPVNDSHW�NDQ�WUH�JUXQG-
läggande mänskliga handlingsrationaliteter 
urskiljas. En individ kan styras av en 
kalkylerande logik eller av en idealbaserad 
logik, men agerandet kan också vara styrt ur 
en logik baserat på mer sociala värden, som 
vänskap eller familjeband. Detta är något 
som tydligt påverkar medlemmens engage-
mang i organisationens styrsystem, men 
också något som kan tjäna som exempel på 
hur strategisk ledning i kooperativa 
organisationer kan vara med komplext än i 
det ”vanliga” företaget.

Trots att vi precis har argumenterat för att 
öka komplexiteten i synen på medlemska-
pet från ett par roller till ett tiotal dimen-
sioner, vill vi här ändå förenkla för att 
kunna visa på en viktig och intressant 
skillnad mellan sinnebilden av det  
klassiska företaget, situerat på en perfekt 
aktiemarknad, och den kooperativa 
medlemsorganisationen. Mycket av det 
som synliggörs genom dimensionstänkan-
det kan faktiskt kondenseras ner i tre 
grundläggande relationer eller logiker för 
interaktion med andra människor.

Kanske främst i den klassiska nationaleko-
nomin tänker man sig att grunden till att 
människor på olika sätt väljer att interagera 
med andra är för att de styrs av en kalkyle-
rande logik. Handlingarna baseras på en 
förväntad egennytta som beräknas vara 
större än den kostnad, som till exempel tid, 
energi och pengar, handlingen kräver. 
Bland de tidigare uppräknade medlem-
skapsdimensionerna ses denna logik 
starkast i dimensionerna personlig nytta 
och lämna vid missnöje. Medlemmen ser det 
alltså som viktigt att få ut något slags nytta 
av medlemskapet och skulle lämna 
organisationen ifall denna förväntade 
nytta skulle utebli. Visserligen är det 
möjligt att alla dimensionerna i någon mån 
är baserade på egennytta. Tycker man 
personligen att det är viktigt med nytta för 
samhället, är det förstås på något plan 

kalkylerande att betala medlemsavgiften i 
hopp om att organisationen gör gott för 
samhället. Dras den kalkylerande logiken 
så långt, menar vi dock att den blir allt för 
urvattnad för att ha något analytiskt värde.

En annan typ av mänskliga relationer 
uppkommer då en person styrs av en 
idealbaserad logik. Då handlar interaktio-
nen mellan människorna om att utöva, 
vårda eller sprida gemensamma ideal, 
värderingar och normer. Bland dimensio-
nerna kan vi framför allt se nytta för 
samhället och engagemang i organisatio-
nens mål. Medlemskapet handlar då 
mycket om att tillsammans med likasinna-
de försöka förändra och förbättra samhäl-
let i enlighet med sina ideal.

En tredje logik för mänsklig interaktion är 
baserad på genuina relationer som vänskap 
och släktskap. Dessa relationer bygger på 
förtroende, tillit och emotionella bindningar. 
De dimensioner som ligger närmast till 
hands här är känslan av att vara uppväxt i 
organisationen och meningsfull fritidssys-
selsättning som till stor del handlar om att 
göra något roligt eller intressant tillsam-
mans med sina vänner. Om de två första 
logikerna bygger på att man vill tjäna något 
genom den andre eller på att man delar 
värderingar så bygger denna tredje logik på 
att man är sig själv med den andre.

I det ”klassiska företaget” tänker man sig 
att det främst är den kalkylbaserade 
logiken som är viktig, medan det är tydligt 
att både den idealbaserade logiken och en 

logik baserad på genuina relationer 
samtidigt är viktiga i den kooperativa 
medlemsorganisationen. Sedan ska man 
inte glömma att dessa logiker givetvis 
RFNVÆ�ğQQV�L�ùYULJD�QÃULQJVOLYHW��+ÃU�L�
Sverige är det bara att se till Wallenbergs-
sfärens släktrelationer och välgörande 
stiftelser.

,�GHW�NODVVLVND�IùUHWDJHW�ğQQV�NDSLWDOÃJDUH�
som styrs av en kalkylerande logik. De vill 
helt enkelt ha så stor avkastning som 
PùMOLJW�SÆ�VLWW�NDSLWDO��,�ğJXUHQ�SÆ�VLG���
illustreras detta med att de så att säga styr 
företaget uppifrån genom att välja en 
styrelse som tar fram strategier. Dessa 
förväntas sedan implementeras i verksam-
heten av den exekutiva ledningen. Skulle  
 

det vara så att strategierna eller ledningen 
inte uppfyller förväntningarna, kan 
ägarna antingen försöka påverka genom 
att byta strategier och ledning eller så kan 
GH�KHOW�HQNHO�Ġ\WWD�VLWW�NDSLWDO�WLOO�QÆJRW�
annat företag.

Det kooperativa företaget är inte allt lika 
enkelt och överskådligt som denna 
sinnebild av det ”enkla” företaget. I stället 
för ägare som sitter i toppen och styr med 
KMÃOS�DY�NDSLWDOORJLNHQ��ğQQV�GHW�L�VWÃOOHW�
medlemmar som är inblandade i såväl i den 
vertikala styrningen som i den horisontella 
verksamhetslogiken.

”Det går inte, att som i början, att 
kalla till ett möte och diskutera något 
som hände för fjorton dagar sedan.  
Vi måste vara med snabbare.”
Nina Jarlbäck, ordförande KF
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Röster om kooperation

Mari Broman,  
vice vd Riksbyggen

Hur märks de kooperativa värderingarna i ditt dagliga 
arbete?
– De är ständigt närvarande och  vägleder oss i hur vi i 
affärsverksamheten skapar ekonomisk nytta för våra 
medlemmar och bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling.
Vad avstår ni ifrån för att det inte 
stämmer med er företagsidé?
– Jag ser den inte som begränsande. 
Vår kooperativa företagsform ger oss 
unika affärsmässiga fördelar. Vi kan ha 
ett långsiktigt och hållbart perspektiv 
på bostadsbyggande och 
fastighetsförvaltning.
5LNVE\JJHQ�SURÀOHUDU�VLJ�VRP�
samhällsbyggare, vilka likheter ser du 
mellan den rollen vid starten på 1940-talet och idag?
– Likheterna är många och det är spännande att en 
gammal idé är hållbar i dagens samhälle. Det handlar om 
skapa nytta för ägare, kunder och samhälle genom en 
fungerande boendemiljö där människor kan utvecklas i 
trygghet och samverkan.

Magnus Schön,  
arkitekt Combine arkitekter

Varför bytte ni företagsform till kooperativ?
²�$Y�ÁHUD�DQOHGQLQJDU��PHQ�GHQ�YLNWLJDVWH�YDU�
kanske rörlighet. Som ett idéburet, kreativt företag 
på en modern arbetsmarknad ser vi att värden 
skapas i stunden. Därför måste det vara lätt att gå in 
och ur en organisation och få feedback både i form 
av bekräftelse och pengar direkt. 
– Vi tar beslut tillsammans och fokuserar på våra prestationer i projektet i 
stället för att jobba i hierarkier, som tar mycket kraft och energi.
Hur har det påverkat er verksamhet?
- Ökad transparens i alla delar från ekonomi till projekthantering och ökat 
HQJDJHPDQJ�Sn�DUEHWVSODWVHQ��'H�ÁHVWD�EHVOXW�WDV�JHPHQVDPW��'HW�EOLU�
tydligt att alla jobbar mot en gemensam vinst som kommer alla individer till 
del.
5HYLVRUQ�XQGUDGH�RP�QL�LQWH�YLOOH�WMlQD�SHQJDU��+XU�KDU�GHW�JnWW�PHG�
ekonomin?
– Vi vill ha kul på jobbet och tjäna pengar samtidigt, vi är ett kommersiellt 
kooperativ! De senaste åren har pekat stadigt uppåt. 

Medlemskapet och ägarskapet
Då vi ser på medlemskapet ur detta 
dimensions- och rationalitetsperspektiv, 
blir det tydligt att medlemmen som ägare 
inte bara styrs av en kalkylbaserad 
kapitallogik. Förutom att medlemmen vill 
erhålla personlig nytta genom höga 
avräkningspriser eller god avkastning på 
sitt kapital, kan hon eller han vara ute efter 
nytta i annan form. Medlemskapet kanske 
ger tillgång till nyttig kunskap eller så 
kanske organisationen ger värdefulla 
kontakter. Vid sidan av detta kanske 
medlemmen styrs av en idealbaserad logik, 
där det viktiga kanske är att påskynda en 
grön omställning i landet eller där en 
samlad landsbygdssektor är ett mål i sig. 
Slutligen kan medlemmen också styras av 
logiken som är baserad på genuina 
relationer. Ifall gården och medlemskapet 
har gått i arv i generationer kanske det 
varken är det senaste avräkningspriset eller 
storleken på utdelade insatsemissioner som 
ses som det primära i medlemskapet.

I våra studier av folkrörelseorganisationer 
har vi sett intressanta resultat då vi sökt 
samband mellan de tre relationstyperna 
och huruvida medlemmen väljer att delta i 
organisationens styrsystem eller ej. Det 
ğQQV�IùUVWÆV�HQ�PÃQJG�ROLND�VÃWW�DWW�GHOWD�L�
en organisations styrsystem, allt från att 
rösta på årsmöten, eller att själv ta rollen 
som förtroendevald, till att försöka påverka 
de förtroendevalda. Detta kan göras 

antingen direkt eller indirekt, till exempel 
genom att föra debatt i offentliga medier. 
Här kommer vi dock endast att diskutera 
två principiellt skilda sätt att påverka: Att 
lämna organisationen i missnöje, vilket 
sänder signaler till ledningen om att något 
är fel, eller att helt enkelt på olika sätt 
försöka påverka de beslut som tas. Exit eller 
voice för att tala med den tyske ekonomen 
Albert O. Hirschman.

Ju starkare anknytning en medlem har till 
organisationer genom någon av de tre 
logikerna, desto viktigare tycker denne det 
är att kunna påverka. Styrkan på den 
kalkylbaserade logiken har dock inget 
direkt samband med huruvida en medlem 
skulle hoppa av eller försöka påverka vid 
missnöje. Däremot tenderar individer med 
medlemskap som baseras på den idealbase-
rade logiken, eller logiken baserad på 
genuina relationer, att i högre grad försöka 
påverka organisationen samtidigt som de i 
mindre utsträckning uppger att de skulle 
lämna organisationen vid missnöje.

Intressant nog är det logiken som är 
baserad på genuina relationer som är den 
viktigaste bestämningsfaktorn. Det är 
alltså inte främst styrkan i engagemanget 
för organisationens ideal som påverkar om 
en individ försöker påverka sådant som 
denne tycker är fel i organisationen, utan 
huruvida individen har vänner i organisa-
tionen och känner en familjär koppling till 

den. Ett tydligt resultat är också att vad 
som har starkast samband med att gå på 
årsmöten är variabler och dimensioner som 
är nära förknippade med den genuina 
relationstypen. Om man redan brukar 
träffa andra medlemmar ansikte mot 
ansikte och har vänner i organisationen, är 
det mer troligt att man också dyker upp på 
årsmötet. Den sociala biten är alltså i 
många fall viktigare än sakfrågorna.

Viktigt att tänka på är att ovanstående 
redovisade samband alltså baseras på våra 
studier av folkrörelseorganisationer. Det 
återstår att se hur väl de står sig i de två 
lant- och skogsbrukskooperativa organisa-
tioner vi för närvarande undersöker. Man 
kan tänka sig att den kalkylbaserade 
logiken blir viktigare för att bestämma 
huruvida medlemmarna väljer att försöka 
påverka organisationen eller lämna den vid 
missnöje. Men det blir också mer komplext, 
då den idealbaserade logiken ofta är tätt 
sammankopplad med den kalkylbaserade i 
en kooperativ organisation som alltså har i 
uppgift att främja medlemmarnas ekono-
miska intressen.
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Många av de frågor som ställs om koopera-
tiva företag skulle förmodligen aldrig ställas 
om samma verksamhet drevs i ett aktiebolag 
HOOHU�L�HQ�HQVNLOG�ğUPD��,�NULVWLGHU�ÃU�GHW�
marknaden och ledarskapet som i anses 
orsaka problem för aktiebolag. När koopera-
tiva företag får problem ifrågasätts däremot 
alltid själva företagsformen. I alla fall här i 
Sverige. Detta trots att det är just marknad, 
styrelse, ledning och affärsmässighet som 
styr hur framgångsrikt ett företag blir –  
oavsett vilken juridisk form som används.

Kooperation som en modell för förändring 
och utveckling har funnits i drygt 100 år.  
Självklart ska den betraktas som en naturlig 
och affärsmässig möjlighet för samhället och 
företagandet.

1X��QÃU�GHQ�ğQDQVLHOOD�RURQ�WLOOWDU�RFK�GHQ�
reda höga arbetslösheten hotar att bli ännu 
högre, lär politiker och näringsliv fokusera än 
PHU�SÆ�EHKRYHW�DY�Q\IùUHWDJDQGH�RFK�ĠHU�
bolag. Vad kan då vara viktigare än att 
informera de som funderar på att starta eget 
RP�DWW�GHW�ğQQV�ĠHUD�DOWHUQDWLY"

Det är intressant i sig att hävda att koopera-
tion är okänt, med tanke på att den funnits 
sedan förrförra århundrandet. Lika intressant 
är att titta på företagsformen i ett nationellt 
perspektiv.  Sverige brottas med en företags-
kultur där majoriteten av företagen har färre 
än tio anställda. Bara en promille av 
företagen, enligt Statistiska Centralbyrån,  
räknas som storföretag. Trots det står de för 
nästan 40 procent av näringslivets omsätt-
ning och anställda.  Långsiktigt anses det inte 
vara bra, vare sig för landets ekonomi eller 
arbetsmarknad eftersom det ökar sårbarhe-
ten. På den punkten är politiker och närings-
OLY�KHOW�ùYHUUHQV��6DPPD�HQLJKHW�ğQQV�RP�DWW�
6YHULJH�EHKùYHU�ĠHU�IùUHWDJDUH�

Därför är det tänkvärt att fyra av tio mellan 
18 och 30 år hellre vill vara företagare än 
anställd, enligt Tillväxtverket. Och allra helst 
vill de starta företag tillsammans med andra.
Frågan är hur många av de här potentiella 
företagarna som fått rådet: Gå samman med 
dina kollegor, kompisar eller studiekamrater 
och gör slag i saken. Förmodlingen ingen.

En orsak kan vara att kooperationen delvis 
VWÃPSODWV�QÆJRW�DOWHUQDWLYW�L�YÃQVWHUğOHQ�� 
En doft av 70-tal säger de som minns 1968 
medan deras barn och barnbarn tänker dagis.
.DQVNH�ğQQV�GHW�QÆJRW�DWW�SORFND�XSS�GÃU��(WW�
bra dagis får inte bara gruppen att fungera 
utan stärker det enskilda barnets självkänsla, 

så att det kan fungera som individ i gruppen.  
Inte är det väl då så överraskande att 
dagisbarn som vuxna kan tänka sig att starta 
företag tillsammans med andra?

Yohanan Stryjan, professor i företagsekonomi 
vid Södertörns högskola, är en av de 
kunnigaste i landet på kooperation. Han 
poängterar att kooperativ ska betraktas som 
en företagsform bland andra, inte som en 
rättvisare eller snällare.

I det perspektivet är det intressant att läsa 
den lista över världens 300 största kooperativ 
som sammanställs av Internationella 
Kooperativa Alliansen. Till de absolut största 
hör ett av Europas största bank- och försäk-
ringsbolag, franska Crédit Agricol Group, 
Schweiz största arbetsgivare, butikskedjan 
Migros, samt den holländska banken 
Rabobank, rankad som en av världens  
säkraste banker.

De här företagen har knappast vunnit sina 
positioner enbart genom att vara schysstare 
än andra. För dem måste affärsmässighet och 
lönsamhet vara lika självklart som med-
lemsnytta. Ändå väcker listan funderingar 
ùYHU�YDUIùU�HQ�RUJDQLVDWLRQVPRGHOO�VRP�ğQQV�
över hela världen och inom alla sektorer inte 
blomstrar i Sverige. 

Perspektiv: Varför hamnar kooperation som 
företagsform alltid i skuggan av aktiebolag, 
HQVNLOG�ğUPD�RFK�KDQGHOVERODJ�L�6YHULJH"
Svaret brukar bli att företagsformen fortfarande är 
okänd. Alternativt, det går inte att växa och tjäna 
pengar i ett kooperativ. 

Ulrika Beck-Friis

Frilansjournalist 
Har skrivit boken ”Kooperation i framkant?”
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5XQW�RP�L�YÃUOGHQ�ğQQV�

1 miljard människor 
som har ett kooperativt medlemsskap

Canada
4 av 10

USA
1 av 4

Honduras
1 av 3

Brasilien
����PLOMRQHU

Argentina
����PLOMRQHU

Kenya
1 av 5

Källa: International Co-operative Alliance (ICA)

Indien
����PLOMRQHU

Kina
180 miljoner

Malaysia
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Röster om kooperation

Världens kooperativ organiseras av paraply-
organisationen International Co-operative Alliance, 
,&$��)|UEXQGHW�ELOGDGHV������I|U�DWW�stärka 
kooperationen och sprida kunskap om den.

I dag har organisationen, som är partipolitiskt 
REXQGHQ������PHGOHPVRUJDQLVDWLRQHU�IUnQ����
länder. Enligt ICA motsvarar det omkring 1 miljard 
människor över hela världen. Förbundet har delat in 
kooperationen i nio branscher: lantbruk, bank och 
I|UVlNULQJ��NRQVXPHQW��ÀVNH��KlOVD��ERVWlGHU��
industri och tjänster, försäkring samt resor. 

Förenta Nationerna, FN, har utlyst 2012 till det 
internationella året för kooperationen. Målet är att 
öka kunskapen om företagsformens roll för 
ekonomisk och social utveckling.

)1�YLOO�RFNVn�XSSPXQWUD�ELOGDQGHW�DY�ÁHU�NRRSHUDWLY�
samt att lagar och regelverk instiftas som stärker 
kooperationen och gör det möjligt att utvecklas  
och växa.

Läs mer om ”International Year of Cooperatives 
2012” på  www.2012.coop

Anneli Rogeman,  
vd Kooperation utan gränser

'X�lU�MRXUQDOLVW��YDG�ORFNDU�PHG�
kooperation?
– Jag är väldigt fascinerad av att man har 
både demokrati och affärsmässighet. För 
att få ett effektivt bistånd måste du både 
försöka förändra länder så att de blir mer 
demokratiska och lära ut 
affärsmässighet. 
I ett globalt perspektiv, vilka trender ser 
du?
– Jag önskar att kooperationen globalt får 
en renässans.
Varför det?
– Därför att det är så i grunden gott med 
demokrati och affärsmässighet. Att vi 
tillsammans, inte bara några rika potentater, kan förändra 
världen.
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