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Förord och Inledning

Föreningen Kooperativa Studier strävar efter att utveckla och
bidra till samtalet om kooperation och kooperativ verksamhet i

samhället. Med ambitionen att ”främja och stimulera forskning och
studier om kooperation och utveckla kooperationen som forsk-
ningsområde” har föreningen sedan tidigt 1980-tal givit ut en års-
bok. Med Kooperativ Årsbok 2000 vill vi bidra med några röster i
ett nordiskt samtal.

En uttalad målsättning i föreningens verksamhet idag är att
utvidga samtalet om kooperation. Vi söker i denna strävan efter en
bredare nordisk plattform, samtidigt som vi vill inkludera forskare
från en mångfald av samhällsvetenskapliga discipliner. Därför är vi
glada över att i denna upplaga av årsboken kunna presentera
bidrag från Danmark, Finland, Norge och Sverige – samtidigt som
innehållet i kapitlen spänner över akademiska discipliner som his-
toria, företagsekonomi, socialt arbete, ekonomisk historia och soci-
ologi. Ambitionen är att visa på den bredd och det djup som finns
inom aktuell nordisk forskning. I boken finns även texter av fors-
kare vid Columbia University, New York (USA) respektive
University of Technology, Sydney (Australien). Genom att bidra
med perspektiv ”utifrån” vill vi stimulera den nordiska kunskaps-
utvecklingen.

Vår bedömning är att olika kooperativa verksamhetsformer och
motsvarande värderingsgrunder är högaktuella i dagens samhälls-
utveckling. Vi tycks dock alltför ofta sakna de mer djupgående,
aktuella och relevanta analyserna av dessa fenomen, samtidigt som
den mest grundläggande kunskapen om, och förståelsen för, områ-
det på många håll verkar vara bristfällig, inte minst inom universi-
tets- och högskolevärlden. 



Vi vill med denna bok försöka visa på åtminstone något av den
komplexitet och spännvidd som forskningsfältet rymmer. Vår för-
hoppning är givetvis att inspirera till fortsatta studier samt – i en
förlängning – till ett livligare och bättre informerat samtal när det
gäller förutsättningarna för kooperation och kooperativ verksam-
het i de nordiska länderna.

Tack till KF Bibliotek – för samarbetet kring distribution och för-
säljning av årsboken; till tidskriften Social Ekonomi – för samverkan
kring annonser; samt till Berglunds Fond – som redan tidigare har
stött föreningens arbete och som nu, genom ett generöst stöd, har
bekostat en del av arbetet med Kooperativ Årsbok 2000. Ett stort
tack också till Helena Lundin, som givit färg och form åt omslaget,
översatt flera av kapitlen samt ansvarat för bokens layout.

Bokens disposition
Boken inleds med fem kapitel där mer begreppsliga och fältrelate-
rade analyser görs. Lars Trägårdh vid Columbia University (New
York) diskuterar det alltmer aktuella begreppet ‘social ekonomi’,
men gör det utifrån en mer idéhistorisk ansats än vad vi hittills har
sett i den skandinaviska debatten. Trägårdh leder rötterna tillbaka
till England och Frankrike under första halvan av 1800-talet, och
visar att vägen bland annat går över franska utopister, för att resa
frågan om de försök som görs inom ramen för detta begrepp idag,
snarare handlar om att ”städa upp i marginalerna där stat och
marknad misslyckas”.

Ylva Hasselberg, som är verksam vid Uppsala universitet och
Dalarnas Forskningsråd, tar avstamp i sin avhandling och levererar
en kritik av Webers koncept ‘den kapitalistiska andan’ och en alltför
ensidig utveckling av ekonomibegreppet. Hon menar att en förenk-
lad marknadsekonomisk modell, där vi så hårt skiljer på den sociala
och den ekonomiska sfären, resulterar i en sentimentalisering av de
social relationerna och en avsocialisering av det ekonomiska hand-
landet. Detta gör att vi inte ser den sociala väv som omger stora
delar av det ekonomiska handlandet.
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Betydelsen av förtroende i kooperativt företagande, är temat för
ett kapitel skrivet av Svein Borgen vid Norsk Institutt for Land-
bruksøkonomisk Forskning i Oslo. Genom att lyfta fram och stu-
dera förtroendeskapande processer i kooperativ och andra med-
lemsbaserade organisationer, som är kopplade till den organisa-
toriska identiteten, visar Borgen på en väg att behålla och stärka
den kooperativa logiken som han menar annars ofta är hotad i
stora, moderna kooperativa organisationer.

I en strävan att belysa villkoren för kooperativt företagande
skriver Maria Fregidou Malama (Högskolan i Gävle) om kunskaper
och attityder till kooperativt företagande hos svenska myndigheter.
Hon menar att det hos dessa aktörer finns såväl bristfällig kunskap
om, som negativa attityder till, kooperativt företagande och argu-
menterar i kapitlet för både kortare informationsinsatser och läng-
re utbildningsåtgärder.

Stig Westerdahl vid Mitthögskolan i Östersund ifrågasätter i sitt
kapitel nyttan och behovet av det myckna definitionsarbete som
ägnats fältet under senare år. Med idéer från bland annat Latour
samt den amerikanske idéhistorikern Peter Dobkin Hall, som skri-
ver om den ideella sektorn i USA, argumenterar han för att vi bör
lägga mindre tid på definitionsarbete och mer på empiriskt fältar-
bete, och låta praktiken styra begreppsutvecklingen.

Mark Lyons (University of Technology, Sydney) inleder den mer
empiriskt orienterade delen. Han drar i sitt kapitel upp konturerna
för kooperativ och liknande organisationer i Australien. Han redo-
gör kort för kooperativa sektorns historia inom till exempel lant-
bruk, fiske och försäkringar, samt analyserar den statliga politiken.
Lyons pekar på en trend där större kooperativ idag antingen köps
upp av internationella aktörer eller görs om till traditionella före-
tag. I huvudsak beror detta på en ökad globalisering samt den aus-
traliensiska regeringens nyliberala politik.

I följd kommer sedan sex kapitel som verkligen visar på spänn-
vidden inom den aktuella forskningen på det kooperativa fältet i de
skandinaviska länderna. 
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Terje Kili och Even Lange vid Handelshøyskolen BI i Sandvika
(Oslo) fokuserar i sitt kapitel på den norska konsumentkoopera-
tionen och dennas behov av en egen historieskrivning. Norges
Kooperative Landsforening (NKL) är den norska konsumentkoo-
perationens centralorganisation och firar 2006 sitt 100-årsjubi-
leum. Inför detta har Handelshøyskolen BI genomfört en utred-
ning över hur man borde lägga upp en sådan historisk studie över
konsumentkooperationens roll och utveckling. Deras kapitel i
boken baserar sig på denna utredning.

Flemming Just vid Syddansk Universitet i Esbjerg (Danmark)
studerar i sitt kapitel förhållandet mellan staten och den danska
lantbrukskoooperationen. Han tar utgångspunkt i påståendet att
staten har spelat en avgörande roll för utvecklingen av en bred och
framgångsrik dansk kooperativ rörelse speciellt, och mer generellt
också för en god dansk ekonomi. Just vill med sitt bidrag visa att
så inte är fallet. Rörelsen har i stället växt fram ”nedifrån” genom
böndernas egna organisationer, och författaren menar att det var
detta civilsamhälle som var drivkraften i utvecklingen.

Tom Johnstad vid Norsk institutt for by- og regionforskning
(NIBR) behandlar i sitt kapitel framväxten och organiseringen av
norska och internationella sjöförsäkringsföreningar. Rederier i
många länder har valt att själva organisera sin ansvarsförsäkring i
ömsesidiga föreningar som de äger och kontrollerar. Dessa före-
ningar har sedan kommit att ingå i ett internationellt samarbete för
återförsäkringsverksamheten. I sitt kapitel vill Johnstad, med
hjälp av teorier om socialt kapital, socialt entreprenörskap och
transaktionskostnader, förklara hur denna typ av organisationer
har växt fram, utvecklats och visat sig vara mycket framgångsrik.
Den empiri han använder sig av i analysen är i huvudsak norsk.

Trygve Gulbrandsen arbetar vid Institutt for samfunnsforskning i
Oslo (ISF), och avhandlar i sitt kapitel medarbetarägande i kun-
skapsföretag. Det gör han utifrån ett antal olika teorier baserade
på tidigare forskning om varför sådana företag har kommit att bli
medarbetarägda. Därpå testar han relevansen i dessa teorier med
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hjälp av eget empiriskt material, som bygger på studier av konsul-
tativa teknikföretag och revisionsbyråer. Han finner att flera av de
tidigare teorierna ger oss en bättre förståelse för fenomenet, men
även att de har sina begränsningar, då de saknar såväl ett historiskt
som ett aktörsperspektiv, samtidigt som de inte tar hänsyn till insti-
tutionella och strukturella faktorer.

Årsbokens två avslutande kapitel behandlar ny kooperativ verk-
samhet i norden. Marianne Nylund och Pekka Pättiniemi, båda vid
Helsingfors universitet, bidrar med en fallstudie. I ett försök att
tackla den växande arbetslösheten i Finland under slutet av 1990-
talet samarbetade privata sociala entreprenörer med offentliga
myndigheter. I organisationen Hyvä Arki finner vi en intressant
kombination av kooperativ och ideell verksamhet i ett försök att få
tillbaka människor som hamnat i arbetslöshet i arbete. I kapitlet
diskuteras vad som i Finland har kommit att kallas för ”den tredje
sektorn” och författarna belyser gemensamma drag som de menar
existerar mellan ideell och kooperativ verksamhet på detta fält.

Basta Arbetskooperativ har i Sverige rönt stor uppmärksamhet
som ett alternativt sätt att organisera rehabilitering av missbruka-
re. Bland annat finns ingen professionell behandlingspersonal, och
en central drivkraft är att utvecklas till ett vinstdrivande företag på
konkurrensutsatta marknader. I årsbokens avslutande kapitel
redovisas en del av den forskning som Jan-Håkan Hansson vid
Sköndalsinstitutet och Filip Wijkström på Handelshögskolan i
Stockholm genomfört, tillsammans med Anna Meeuwisse vid
Malmö Högskola. Fokus ligger på organisationens karaktär av
”amfibie”, där den befinner sig i ett gränsland mellan privat och
offentligt. Delar är tidigare publicerad i Socialvetenskaplig Tidskrift,
men har här kompletterats med en diskussion om den kooperativa
identiteten.

Filip Wijkström ochTom Johnstad
Stockholm och Oslo i september, 2000

OM KOOPERATION OCH SOCIAL EKONOMI � Kooperativ Årsbok 2000 v





Lars Trägårdh
Barnard Collage

Columbia University, New York

Utopin om
den sociala ekonomin

Den svenska idépolitiska debatten har under senare år begåvats
med en rad nya begrepp importerade från internationell politik

och forskning. I början av 90-talet lanserades ”civilsamhället” inom
ramen för en polemiskt laddad kritik av det ”förstatligade” svenska
samhället, senare har det använts som ett mer neutralt begrepp i ana-
lysen av en ”tredje sektor” separat från marknad och stat, som efter år
av statscentrerad forskning äntligen kommit i blickpunkten. Sedan
följde ”socialt kapital” och ”empowerment/egenmakt” – termer som
har kommit att florera inom samma politiserade forskningsfält, ofta
mot bakgrund av en vilja att kunna synliggöra de brister i välfärds-
staten och den svenska demokratin som man tyckt sig kunna identifi-
era. Dessa begrepp och dess öde i aktuell svensk debatt och forsk-
ning har jag diskuterat på annat plats (Trägårdh, 1999, 2000). Här
vill jag preliminärt beröra ett annat begrepp – social ekonomi – som
även detta har förts in i debatten utifrån under 90-talet.

Likt ”civilsamhället” har ”social ekonomi” på samma gång en
lång och en kort historia. Den omedelbara anledningen till att
begreppet idag diskuteras i Sverige är att det sedan 1989 varit en
officiell term inom EU med en speciell enhet inom EU-kommissio-



UTOPIN OM DEN SOCIALA EKONOMIN � Trägårdh2

nen som ansvarar för frågor som definieras som liggande inom
ramen för EU:s definition av den sociala ekonomin, det vill säga
kooperativa, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser. Detta har
i sin tur lett till en rad försök att introducera och försvenska
begreppet. Först ut var en grupp debattörer som stod Kooperativa
Institutet (KOOPI) och SSU:s ”förnyare” nära. Dessa förknippa-
de tanken om social ekonomi med ökad ”egenmakt” i ett försök att
från vänster kritisera vad man såg som välfärdsstatsprojektets allt-
för starka drag av centralism (Eneroth och Olsson, 1993; Olsson,
1994; Mattsson och Grut, 1998). Senare skapades en officiellt
sanktionerad arbetsgrupp med hemvist först i inrikesdepartemen-
tet och senare i kulturdepartementet vars slutgiltiga förslag till en
deskriptiv definition blev denna:

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt
har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och
är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa soci-
ala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i före-
ningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verk-
samheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller med-
lemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. 

(Regeringskansliet, 1999:10)

Hur har då detta nya begrepp mottagits? Enligt Hans Göran
Myrdal, före detta direktör i SAF, handlar det om ”flum på hög
nivå,” ett begrepp inspirerat av dunkla krafter, så kallade ”intres-
senter på vänsterkanten” (Myrdal, 1999). Å andra sidan menar
Filip Wijkström, forskare på Handelshögskolan som varit en
ledande kraft i försöken att på ett seriöst sätt diskutera begreppets
analytiska och politiska potential, att den socialdemokratiska rege-
ringens ”politik på området är ett lapptäcke” utan begreppsligt
fokus. Wijkström antyder att regeringens ovilja att erkänna och
legitimera den tredje sektorn beror på en oförmåga eller rädsla att
”ta till sig de förändringar som svept genom västvärlden under de
senaste 10-20 åren” (Wijkström, 2000, se även Wijkström, 1999).



Jag ska återkomma till den samtida svenska debatten om ter-
mens innebörd, men låt oss redan nu konstatera att viss begrepps-
förvirring råder, även om noggranna försök har gjorts att definiera
begreppet. Det är heller långt ifrån klart att termen kommer att ha
någon framtid som ett centralt politiskt begrepp i Sverige. Detta
får framtiden utvisa, men under tiden kan det vara av värde att gå
tillbaks i åren och analysera begreppets längre historia, en historia
som går tillbaks till det tidiga 1800-talets Frankrike. En dylik
övning i idéhistoria är inte bara intressant i sig, utan kan kanske ge
oss en bättre förståelse för begreppets teoretiska och politiska
potential, samt visa hur det inte på något självklart sätt hör hemma
varken hos vänster- eller högerintressenter.

”L’economie sociale” och de franska ekonomernas
kritik av den klassiska skolan 1

I början av 1900-talet menade sig den franske sociologen Céléstin
Bouglé kunna särskilja tre olika traditioner av ekonomiska tänkan-
det i Europa: den engelska ”liberala ekonomin”, den tyska ”natio-
nalekonomin” samt den franska ”sociala ekonomin” (Greenfield,
1997:108). Både tyskarna och fransmännen tog avstånd från vad de
uppfattade som ett alltför mekanistiskt och fatalistiskt sätt att se på
ekonomin, vidare var de kritiska till den atomistiska individualism
som låg till grund för den klassiska liberala ekonomiska teorin. 

Till viss del hade skillnaderna mellan engelsmän, tyskar och
fransmän att göra med olika historiska erfarenheter av relationer-
na mellan stat, nation, samhälle, individ och ekonomi. Engels-
männen hade under lång tid åtnjutit relativ social fred och politisk
stabilitet, och ledande politiska tänkare ödslade lite tid på att oroa
sig för samhällets fortbestånd. Varken John Locke eller John
Stuart Mill, till exempel, brydde sig om att explicit teoretisera om
den sociala kontraktet, utan tog samhället för givet. Tvärtom var
det så att de engelska liberalernas främsta bekymmer var det rakt
motsatta: hur man kunde garantera individens frihet från samhäl-
let (för att inte tala om staten och regeringen). Det är ingen slump

OM KOOPERATION OCH SOCIAL EKONOMI � Kooperativ Årsbok 2000 3



att Rousseau skrev Du Contrat Social och Locke Two Treatises on
Government. Mill var också helt på det klara med att engelska och
kontinentala liberaler skilde sig åt på denna avgörande punkt. Han
menade att det fanns två stadier i den process han kallade ”the pro-
gress of liberty”: den första fasen handlade om att frigöra samhället i
stort från förtryckande regeringar, den andra om att frigöra indivi-
derna från samhällets tyranni. Och vid den tidpunkt då han skrev
On Liberty (1859) ansåg han att de kontinentala liberalerna ännu
inte nått fram till det andra, högre stadiet, (Mill, 1978:5). 

I Tyskland och Frankrike var omständigheterna radikalt annor-
lunda. I Tyskland dominerade den nationella frågan och såväl poli-
tiskt som ekonomiskt liberala tänkare befann sig i ett läge där
innan det kunde bli tal om att begränsa statens makt över samhäl-
let och ekonomin så måste en dylik nationalstat först konstrueras.
Sålunda kom de tyska liberalerna att bli kända som ”nationallibe-
raler” som efter 1848 års misslyckade revolution blev alltmer eta-
tistiska för att till slut nå fram till den historiska kompromiss med
Bismarck som ledde till Tysklands enande 1871 under den föga
liberala parollen ”järn och blod”. På det ekonomiska området åter-
fanns den så kallade historiska skolan som i skarp polemik med
den engelska skolans abstrakta universalism förfäktade tanken att
den fanns en speciell tysk ekonomi, rotad i tysk historia och kultur.

Men även den ledande liberale ekonomen Friedrich List lanse-
rade en radikal kritik av den klassiska skolan som utgick ifrån de
svagare nationernas rätt till och behov av protektionism i det inle-
dande utvecklingsskede då den nationella ekonomin var som mest
sårbar. För List var alltså nationen en lika central grundenhet som
individen även om han i övrigt omfattade den klassiska ekonomis-
ka läran väl nationens överlevnad och styrka säkrats. Han var inte
heller någon trångsynt nationalist, utan skymtade i framtiden ett
universellt världssamhälle bortom nationalstaten. Inom översikt-
lig tid måste dock statens roll förbli helt central; utan en stark stat
kunde varken nation, samhälle eller (nationell) ekonomi överleva,
och utan dessa stod individen naken och sårbar gentemot den

UTOPIN OM DEN SOCIALA EKONOMIN � Trägårdh4



hjärtlösa globala ekonomins krafter (här sammanföll hans analys
delvis med en beryktad samtida analytiker – Karl Marx). 

I Frankrike var aldrig statens (eller nationens) existens i sig
ifrågasatt, tvärtom var ju Frankrike en av Europas äldsta stater
vars territoriella integritet framstod som tämligen självklar.
Emellertid betydde 1789 års revolution att den sociala frågan kom
att dominera den politiska agendan under det följande seklet, om
inte ännu längre. Bland liberala (för att inte tala om konservativa)
tänkare fanns ständigt närvarande en oro och ängslan över att
samhället skulle braka sönder och samman, en ängslan som dess-
utom kom att fördjupas allteftersom revolution på revolution följ-
de, om än inte av samma dignitet som le grand revolution: först 1830,
sedan 1848, därefter Pariskommunen 1871. Den sociala katastro-
fen låg ständigt på lur, tycktes det som, och den fråga som höll le
classe dirigeante vaken på nätterna var inte frågan om hur individer-
na kunde befrias från statens och samhällets ok, utan hur man
över huvud taget kunde skapa ett bestående, fridsamt och välmå-
ende samhälle. 

I den ekonomiska och politiska debatten i Frankrike kom detta
fokus på den sociala frågan att avspeglas dels i att klassiska repu-
blikanska ideal att blandades med och ofta överskuggade de libera-
la värdena. Med Mill kan man till och med tvivla på om någon
”sann”, det vill säga angloamerikansk, liberalism någonsin kom att
dominera inom den franska liberalismen. Rousseau, snarare än
Locke, fällde sin skugga över det offentliga samtalet, och markna-
den uppfattades visserligen som både effektiv och mäktig i termer
av produktion av materiellt välstånd men av just samma skäl också
som en kraft som måste uppvägas av andra, mer kommunitära och
etiska värderingar. Och detta krävde i sin tur att antingen Staten
eller Samhället spelade en avgörande balanserande roll (och gra-
den av etatism blev omedelbart en avgörande fråga, där franska
socialekonomer snart kom att skilja sig åt från både tysk Listianism
och fransk dirigisme i sin skepsis gentemot Staten med stort S).
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Sålunda sökte de franska ekonomerna att gå bortom de förmen-
ta naturlagar som kännetecknade den brittiska politiska ekonomin,
man betonade istället människans fria vilja; ekonomi handlade inte
bara om abstrakt naturvetenskap utan om ett etiskt förankrat pro-
jekt, en art humaine. Om engelsmännen kunde kosta på sig att för-
vandlas till a nation of shopkeepers, så sökte fransmännen att finna en
kompromiss, att tygla marknaden and den krassa individualismen
genom att det lansera det pedagogiskt-politiska program som kom
att bli känt som l’économie sociale.

Ett begrepp med rötter i tidigt 1800-tal
Jan Olsson (1994:30) menar att begreppet ”social ekonomi” myn-
tades i början av 1900-talet av Charles Gide. Detta är felaktigt
även om Gide, som vi kommer att se, är en viktig figur i begreppets
idéhistoria. Termen ”socialekonomi” dyker upp så tidigt som under
1830-talet i både Frankrike och England. Symptomatiskt nog
använde den franske ekonomen Jean-Baptiste Say detta begrepp
för att identifiera den politiska ekonomins ”sociala” dimension,
emedan John Stuart Mill med samma ord syftade på ”the natural
history of society” (Say, 1840:557; Mill, 1836, citerad i Elwitt,
1986:11). Det är dock först med metallurgen Frédéric Le Play som
l’économie sociale får verkligt fotfäste och en stabil betydelse i
fransk politisk och ekonomisk diskurs.

Upplevelsen av 1830 års revolution samt påföljande erfarenhe-
ter som rådgivare till den ryske gruvmagnaten Prins Demidov
övertygade Le Play om att klasskonflikter obönhörligen måste
följa i spåren av marknadsekonomi och industrialisering. 1856
grundade han så Le Société d’économie sociale, en föreningen som från
första början fram till 1900-talets första decennier kom att bidraga
med viktiga analyser och empiriska studier av relationerna mellan
arbete och kapital. Till att börja med var Le Société dominerat av
industriägare, men mot slutet av seklet hade man funnit själsfrän-
der och medarbetare bland samhällsvetare och politiker från skif-
tande läger. 
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Le Plays egen vision präglades av en innerlig katolicism kombi-
nerad med paternalism (patronage), och i hans tappning kan social-
ekonomin i viss mening uppfattas som en aspekt på den konserva-
tiva katolska socialläran, med dess emfas på naturliga patriarkala
och hierarkiska strukturer som grunden för ”den sociala freden”.
Samtidigt var Le Play och hans lärjungar inga naiva antimodernis-
ter utan stod i själva verket den ekonomiska liberalismen nära
även om de ville, så långt som möjligt, dämpa den moderna
marknadsekonomins destruktiva konsekvenser genom att mana
företagarna till att ta sitt sociala ansvar och arbetarna att acceptera
den naturliga ordningen som bestämde förhållandet mellan arbeta-
re och arbetsgivaremästaren. Huvudfienden var snarare socialis-
men, å den ena sidan, och den starka intervenerande staten, å den
andra, och utmärkande för Le Play och andra socialekonomer var
att de ansåg att lösningen på den sociala frågan måste utarbetas på
samhällelig nivå, på företagen och inom andra frivilliga, från staten
fristående sammanslutningar. I denna anda publicerade Le Play ett
antal böcker och artiklar vars titlar i sig anger hans centrala teman
och begrepp – La Reforme sociale en France (1864), La Paix sociale
après le désastre (1872, skriven efter Pariskommunen – vilken för Le
Play var just en katastrof [désastre]), La Question sociale en France
(1879), bland många andra.

Under Le Plays ledning hade doktrinen om den sociala ekono-
min i många kretsar kommit att förknippas med en tämligen
unken, konservativ katolsk ideologi och den som lyckades föra
detta idégods närmare det politiska mittfältet var Emile Cheysson,
en ingenjör som på 1860-talet anslöt sig till Le Plays grupp. (Det
bör dock noteras att Le Play i sin ungdom även hade kontakt med
Saint-Simonianismen. Elwitt (1986:23) spekulerar i att Le Plays
”auktoritära utopism” möjligen kan spåras till denna tidiga influ-
ens.) Som den franske socialisten Gustave Rouanet noterade
redan 1895, så rensade Cheysson socialekonomin från dess reak-
tionära extremism och gjorde den därigenom respektabel bland
byråkrater och etablerade akademiker och intellektuella.
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Cheysson byggde en bro mellan en äldre generation av socialre-
formister av Le Plays typ och en yngre generation vars politiska
och sociala böjelser gick mer åt det socialliberala och solidaristiska
hållet. Hans vetenskapliga meriter var dessutom betydande –
Joseph Schumpeter räknade honom som en ”eminent ekonom”
(Schumpeter, 1968:841-842) – och han var aktiv i en rad organisa-
tioner som sysslade med olika former av socialt reformarbete:
Alliance d´hygiène social, Ligue antialcoholique, Société générale de prison,
etc. Alla hans aktiviteter bands ihop av en övertygelse att den nya
tidens stora utmaning var att finna en väg att skapa ”harmoniska
relationer mellan arbete och kapital, att förhindra klasskamper”. 

Socialekonomins vetenskapliga och politiska legitimitet i den
tredje republikens Frankrike hade vidare att göra med dess nära
koppling till en framväxande ny vetenskap, nämligen sociologin
och dess instrumentella förlängning inom arbetslivet, det sociala
ingenjörskapet. Denna koppling var så stark att sociologi och soci-
al ekonomi stundtals framstod som snart när synonyma. Sålunda
menade Cheysson att det socialekonomiska fältet inkluderade ”alla
de vetenskaper som tar som sitt ämne studiet av människan i sam-
hället” och ekonomen Charles Gide – till vilken vi strax återkom-
mer – beskrev socialekonomin som ”den sociala fredens och välfär-
dens vetenskap” (Elwitt, 1986:13). Vi kan notera kontinuiteten
mellan denna emfas på människans sociala natur och den klassiska
republikanska tradition utifrån vilken den typiskt franska kritiken
av den atomistiska liberalismen utgick. Ännu viktigare var dock
den legitimitet som den moderna sociologin kunde erbjuda.

Med Emile Durkheim och hans tanke om samhällets primat och
den ”organiska solidariteten” i spetsen, utvecklades under 1800-
talets senare hälft en ny vetenskap som tog som sitt uppdrag att
befrämja den sociala ordning i vilken kooperation och komplemen-
tära relationer kommit att ersätta rå individualism och klasskamp.
Enligt Durkheim var just samhället – inte individens frihet – den
högsta etiska principen. Därför uppfattade han också arbetsfördel-
ningen, som ju låg till grund för den moderna industriella ekono-
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min, som det materiella uttrycket för det ömsesidiga beroende
som han uppfattade som både oundvikligt och önskvärt. Kapita-
lismen – rätt organiserad av den nya tidens socialvetenskapliga
experter – handlade sålunda ytterst inte om klasskamp eller den
starkes utsugning av den svage, utan om samarbete och solidaritet
(Durkheim, 1973).

Cheysson eget bidrag till den vetenskap där social reform, social
ekonomi, sociologi och solidarism flöt samman var just termen
”socialingenjören”. Den kvasifeodala paternalism som Le Play
hade förespråkat kunde kanske fungera på små företag där arbeta-
re och mästare hade nära och personliga relationer, men i det fram-
växande moderna massamhället, med dess politiskt emanciperade
arbetare och storindustrier, krävdes andra lösningar. Dels måste
arbetarnas rätt till självorganisation erkännas, dels måste experter
– det vill säga socialingenjörer – anlitas, specialister som var skola-
de i sociologins alla konster och som förstod sig på ”organiseringen
och ledningen av social mekanismer” och därför var kapabla till att
bygga upp ”institutioner vars design är ämnad till att harmonisera
arbetarnas intressen med fabrikens väl” (Elwitt, 1986:64). Detta
teoretiserande utmynnade i en rad praktiska åtgärder, från demon-
strationer på temat socialekonomi vid de återkommande världsut-
ställningarna, till uppmuntran av bildandet av icke-socialistiska
(”gula”) fackföreningar. 

Likt Le Play var Cheysson i princip mot statlig inblandning,
sålunda menade han symptomatiskt att ”vinden som blåser in från
Tyskland” – det vill säga de statligt reglerade välfärdsprogram som
Bismarck lanserade som ett försök att neutralisera den tyska arbe-
tarrörelsen – ”för med sig socialism”, med vilken han syftade inte
bara på den röda varianten utan även den tyska, så kallade kata-
dersocialismen (Elwitt, 1986:61). Det sociala ingenjörskapet och
den sociala ekonomin skulle, skrev han 1889, kunna göra det möj-
ligt att styra framgångsrikt mellan den revolutionära socialismens
Scylla och statssocialismens Charybdis (Elwitt, 1986:57). Om
borgfreden mellan arbetare och kapital var hans ledstjärna, så var
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den fria företagsamhetens oantastbarhet alltid en given utgångs-
punkt. (Denna anti-etatism innebar dock inte att Cheysson var
helt okänslig inför den nationalism som började spela en allt större
roll i Europa; ett klasskrig på franska arbetsplatser skulle inte bara
vara katastrofal för arbetare och ägare utan även för landet genom
att spela i händerna på utländska konkurrenter. Med andra ord,
social fred bäddade för nationell solidaritet.)

Om Cheysson lyckades med att göra socialekonomin rumsren
genom att ersätta katolsk sociallära med modern, sekulariserad
sociologi, förblev doktrinen i hans tappning ytterst en form av
paternalism; bakom talet om solidaritet och social fred dolde sig en
oförändrad maktstruktur. Det visade sig emellertid snart att en
rent paternalistisk socialreformism stod sig slätt mot de faktiska
konflikter mellan arbete och kapital som kom att känneteckna
1900-talet sista decennium då strejk följde på strejk. Istället sökte
företagare, sociologer och socialekonomer efter mer radikala sätt
att komma till tals med klasskampen vilket ledde till långtgående
experiment med vinstdelning och kooperativa former av företa-
gande: om klasskampen var en oundviklig följd av det kapitalistis-
ka företagets organisering, och om man förkastade socialismen
som en lösning på problemet, ja då återstod bara att göra arbetarna
till (med) kapitalister. 

En av pionjärerna var Edme-Jacques Leclaire, son till en fattig
skomakare, vars experiment med vinstdelning kom att inspirera
många andra, bland annat den inflytelserika socialekonomen
Charles Robert som historikern Sanford Elwitt har kallat ”vinst-
delningens apostel”. Leclaire hade rötter i den utopiska socialis-
men som existerade innan 1848 och marxismens intåg på scenen,
en socialism som såg lösningen på kapitalismens problem inte i
dess totala förgörelse utan i dess utvidgning. Sålunda hoppades
Leclaire kunna lägga grunden för producentkooperativ där utval-
da arbetare kunde forma ledningsråd tillsammans med den vanliga
arbetsledningen.
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Principen var att istället för att utarma de rika, skulle man beri-
ka de fattiga. Leclaire fick stöd från ledande lärjungar till Saint-
Simon – Olinde Rodrigues och Michel Chevalier bland andra –
men han skilde sig från dessa utopiska socialister genom att resolut
bejaka det privata företagets roll gentemot statens anspråk. Vinst-
delningen skulle, menade han, kunna eliminera behovet av en poli-
tisk lösning på den ”sociala frågan”, arbetarens blå skjorta skulle
kunna ersättas av kostymen allteftersom arbetaren förvandlades
till kapitalist. Med andra ord, Leclaire och hans gelikar var snara-
re att betrakta som utopiska kapitalister än som utopiska socialister.

Vinstdelningen som ideologisk grundbult kom att bli central för
det sena 1800-talets socialekonomer och Charles Robert, som
skrev en biografi om Leclaire, kom härvidlag att spela en central
roll (Robert,1878). Robert tog på 1860-talet del i Le Plays grupp,
Société d’études d´économie sociale, och han påbörjade sedan en
lång tids samarbete med Cheysson i samband med förberedelserna
för världsutställningen i Paris 1867, ett samarbete som varade till
Roberts död 1899. Under denna tid kom ett stort antal försök med
vinstdelning att äga rum, speciellt under det decennium som följde
en annan utställning i Paris år 1889 då gruppen för social ekonomi
organiserade en särskild avdelning på temat vinstdelning, med
såväl italienska, tyska, engelska och franska deltagare. Det har
beräknats att det år 1891 existerade i Frankrike ett åttiotal företag
som hängav sig åt någon form av vinstdelning, ett antal som växte
till 120 under decenniet som följde (Elwitt, 1986:104).

En förening skapades för att befrämja den nya ideologin vars
syfte var både politiskt och rent ekonomiskt – le Société des partici-
pations aux bénéfices – vilken bland sina medlemmar kunde räkna
ett stort antal ledande franska företagare, politiker och samhällsve-
tare. I sin tidskrift från 1898 gav föreningen uttryck för sina långtgå-
ende visioner. Vinstdelningen skulle ”binda arbetarna till sina företag
i en anda av solidaritet”, och i framtiden skymtade man en korporativ
utopi där ingen var löneslav utan alla var jämlika: ”en arbetarnas
gemenskap där vinstdelning kommer att ersätta lönesystemet.”
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Socialekonomins glansperiod i Frankrike sammanföll med höjd-
punkten på den politiska strömning som gick under namnet solida-
rismen. Tankefiguren solidarité dök först upp i propagandaskrifter
författade av1840-talets utopiska socialister och kristna kiliastet i
vilka föreställningar om en gudomligt inspirerad gemenskap blan-
dades med eskatologiska visioner av en ”social republik” baserad
på kooperativa associationer. Efter den andra – den ”sociala och
demokratiska” – republikens sammanbrott 1850 kom tanken om
solidaritet gradvis att övertas av mer realpolitiskt orienterade tän-
kare som gjorde den till en central beståndsdel i en borgerlig, soci-
alliberal ideologi som sökte efter tredje väg mellan marknadsfient-
lig socialism och ohämmad kapitalism. 

Solidarismen är idag främst förknippad med av tredje republi-
kens stora statsmän, Léon Bourgeois, vars verk från 1896, De la
solidarité, utgör något av solidarismens grundmanifest. Bourgeois
tillhörde vänsterradikalernas parti, ett borgerlig vänsterparti, och
figurerade på en rad regeringsposter under 90-talet (premiärminis-
ter 1895-96). Likt de socialekonomiska tänkarna, förespråkade
Bourgeois en politik som anslöt sig till den organiska samhällsupp-
fattningen typisk för den Durkheimska sociologin, samtidigt som
han månade om individernas och företagens frihet visavi staten. I
en tid som kännetecknades av en växande marxistiskt inspirerad
arbetarerörelse, å ena sidan, och en framväxande modern demo-
krati, å den andra, var solidaristerna även måna om att tävla direkt
med socialisterna om arbetarnas gunst och röster. Sålunda kunde
Bourgeois ibland ikläda sig skruden av ett slags frihetlig ”socialist”
samtidigt som han polemiserade mot den kollektivistiska och eta-
tistiska ”kommunismen”:  

Min socialism syftar mot förverkligandet av de omständigheter som
gör det möjligt för individen, varje individ, att utveckla sig till fullo,
att förverkliga sin totala potential vad det gäller energi och talang,
att nå fram till verklig frihet. Jag är av denna anledning en absolut
motståndare till kollektivism, till en kommunism som åberopar sta-
tens makt och ofrånkomligen leder till frihetens tillintetgörelse.
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Individens ägorätt tycks mig utgöra frihetens grundval (…) och
därför är befrämjandet av ett mer spritt individuellt ägande, inte
dess undertryckande, mitt mål, och mitt föreställning om det sociala
idealförhållandet är det där varje person kan ernå privat egendom i
en rättvis omfattning.

(Bourgeois, citerad i Elwitt, 1986:183).

Vägen fram mot detta mål ledde via kooperation och självhjälp,
och här fann solidaristerna att de hade mycket gemensamt med
den sociala ekonomins förespråkare och de olika associationer som
växt fram för att befrämja och förverkliga de socialekonomiska
idéerna. En ledande sådan föreningen under 90-talet var Ligue
nationale de la prévoyance et de la mutualité, en sammanslutning som
bland sina medlemmar kunde räkna många ledande socialliberala
personligheter. Dess mål var att gynna alla institutioner, förening-
ar och organisationer som befordrade framsynthet (prévoyance) hos
arbetarna i synnerhet och förverkligandet av den sociala ekonomin
i allmänhet: kooperativ, sparkassor, försäkringskassor. 

Här stötte den sociala ekonomins anhängare ihop med konkur-
rerande krafter, i synnerhet vad det gällde producentkooperativen.
Såväl konsument- som producentkooperativ hade en lång historia i
Frankrike. Ofta var de knutna till antikapitalistiska idéströmning-
ar och under 1800-talets sista decennium var den kooperativa tan-
ken stark bland frihetliga, icke-marxistiska, anarko-syndikalistiska
fraktioner inom den franska arbetarrörelsen. (Allmänt sett var den
frihetliga socialismen mycket starkare i södra Europa än i Tysk-
land och Skandinavien där statssocialismen var förhärskande till
en överväldigande grad.) Som vi redan sett med vinstdelningsidén
var svaret från de radikala borgerliga kretsarna att erbjuda en
vision av utopisk kapitalism; genom att vara med att forma koope-
rativ kunde varje människa bli kapitalist. Sålunda introducerades
1899 ett lagförslag i det franska parlamentet om att legalisera fack-
föreningsledda producentkooperativ med det uttalade syftet att
tända en moteld avsedd att stävja anarkosyndikalisterna som
redan hade organiserat ett flertal sådana kooperativ. Lagförslagets
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sponsor, den framstående politikern René Waldeck-Rousseau,
ville ”indoktrinera arbetarna med borgerliga dygder” och i slutän-
dan ”förvandla proletärer till kapitalister” ( Elwitt, 1986:202).

Samtidigt vädjade solidarismens förespråkare inte enbart till
den individuella äganderättens helighet utan minst lika mycket till
solidariteten som ett ideal i sig. Att organisera sig kollektivt behöv-
de inte vara ett socialistiskt monopol, hette det, utan frivilliga före-
ningar kunde uppfattas som ”solidaritet bland individer” som på
detta sätt sökte skydd mot både marknadens vilda krafter och sta-
tens klåfingrighet. Den ledande figuren som i den sociala ekono-
mins och solidarismens namn med lidelse skrev och talade för koo-
perationerna i denna anda var ekonomen Charles Gide.

Charles gide, social ekonomi och kooperationen
Enligt Gide var just de kooperativa associationerna den högsta for-
men av solidaritet bland den sociala ekonomins alla institutioner.
Gide såg framför sig ”en helt ny form av kollektivism,” och i mot-
sats till många andra socialekonomer gick hans vision bortom den
antisocialistiska paternalismen. Kooperation var för honom mer än
en formel för att rädda kapitalister från det kommunistiska spöket;
han var kritisk mot experiment vars syfte enbart var social kontroll
och som startades med initiativ från borgare snarare än från arbe-
tarna själva. Han var med andra ord radikal sett ur den vänster-
liberala borgerlighetens perspektiv, och han dolde inte heller sina
sympatier för sina föregångare bland de utopiska socialisterna,
framför allt Fourier som han kallade en ”sann profet” ( Elwitt,
1986:196, se även Monthoux, 1983). Likt andra socialliberaler
ville han bemöta socialisterna där de var som starkast och hans för-
kärlek för slogans som ”proletariatets frigörelse” fick en hel del
ögonbryn att resa sig i borgerliga kretsar.  

Men att reducera Gide till en sentida utopisk socialist vore fel.
Dels trodde han, likt sina själsfränder bland solidarister och socia-
lekonomer, på både enskild egendom och vinstprincipen. (Den
senare kallade han ”all social aktivitets motor”.) Fourier acceptera-
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de visserligen även han den personliga äganderätten, men detta är
ju inte vad vi först och främst kommer ihåg phalanstärernas skapa-
re för. Gide tunnade ut Fouriers extravaganta visioner av drifter-
nas centrala roll genom betona tanken på social harmoni, vad Gide
kallades Fouriers ”hälsosamma socialism”. Fouriers radikala anar-
kism, hans entusiasm för personlig frigörelse och hans idéer om
”passionerna” lämnade Gide därhän med modesta referenser till
att sådan ”galenskap” kunde ju inte ”vi kristna förnuftiga männi-
skor tolerera” (Monthoux, 1983:324).

De utopiska socialisterna var besatta av en vilja att överbrygga
den moderna människans alienation från arbetet och livet genom
att söka efter vägar att harmonisera kärleken och arbetet; social-
ekonomerna, å andra sidan, lämnade frågorna om kärlek, passion
och alienation vid sidan, och koncentrerade sig på den mer hand-
fasta konflikten mellan arbete och kapital, hela tiden fast rotade i
de borgerliga de dygdernas imperativ. Här handlade det om arbete
och disciplin, inte om den fria kärleken.  

Socialekonomernas ansträngning omfattade även andra, mer
kulturella och bildningsorienterade projekt. Dessa tog formen av
sociétés de secours mutuels, ”ömsesidiga” associationer med olika
ändamål: sparbanker, kreditbanker, konsumtionskooperativ, och
så kallade cercles populaire, klubbar för arbetare med sociala och bil-
dande syften. En inspirationskälla var tysken Hermann Schultze-
Delitzsch, demokrat och veteran från 1848, som i sin tur var influ-
erad av Proudhon. Schultze-Delitzsch använde sig av parollen om
solidaritet och kallade sig ”socialist”, men han delade även de fran-
ska solidaristernas antipati mot socialisternas antikapitalism. Han
grundade år 1865 vad som kom att bli en rörelse som 35 år senare
kunde stoltsera med över 900 kreditkooperativ med såväl arbetare
som småföretagare som målgrupper.

Bland de utbildningsinriktade associationerna inom den fran-
ska sociala ekonomin kan nämnas de så kallade universités populai-
re, av sina anhängare ibland liknade vid ”demokratins katedraler”,
ämnade att ingjuta ett demokratiskt och republikansk sinnelag
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hos arbetarna. Rörelsens ledare sades vara måna om vidhålla
opolitisk linje, varken socialistiskt eller ickesocialistisk, varken
klerikal eller antiklerikal. Men tanken om att befrämja ”medbor-
garskapstanken” var icke desto mindre förankrad i en borgerlig,
socialreformistisk ideologi.

Sammanfattningsvis kan man så säga att den franska socialeko-
nomiska idéströmningen som den utvecklades under 1800-talet
och inpå det följande seklet rymde en intressant politisk spänning
mellan en katolsk och konservativ höger, en solidaristisk och
socialliberal center, och en vänster som vätte åt det utopiskt socia-
listiska och kanske även anarkosyndikalistiska hållet. Gemen-
samma nämnare var en utpräglad antietatism på det ekonomiska
området, även om solidarismen innehöll krav på grundläggande
rättigheter till utbildning, arbete och socialförsäkringar samt ett
svärmeri för vad jag kallat en ”utopisk kapitalism” med rötter i den
förmarxistiska, utopiska socialismen, med kooperation och ömsesi-
dighet som grundläggande principer.

Slutsatser, funderingar och framåtblickar
Att begreppet social ekonomi idag av de allra flesta svenskar upp-
fattas som främmande och obekant torde vara oomstritt. Intressant
nog har det inte alltid varit så. Tittar vi tillbaks och slår lite på måfå
i Nordisk familjebok (”uggleupplagan”) så upptäcker vi snart att ter-
men var ganska vanlig under det tidiga 1900-talet. Ordet i sig ges
två definitioner: dels ”detsamma som nationalekonomi”, en tolk-
ning som med tiden blir dominerande och föregriper begreppets
senare utdöende allteftersom nationalekonomi blir det ”vinnande”
begreppet, dels som den vetenskap som behandlar ”produktionens
och fördelningens samhälleliga organisation för uppnående af stör-
sta möjliga summa allmänt väl”, en definition som rimmar väl med
vår analys av den fransk socialekonomin. Det samma gäller en tre-
dje, underordnad definition, nämligen ”socialpolitik”. Ordet an-
vänds vidare med självklarhet i många andra artiklar. Le Play
beskrivs till exempel som ”metallurg och socialekonom” och i just
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denna artikel framgår det dessutom klart att författaren är medve-
ten om skillnaden mellan nationalekonomer, socialekonomer och
den ”ekonomiska liberala skolan” (det vill säga, den brittiska poli-
tiska ekonomin); i artikeln om saint-simonianismen talas om dess
”socialekonomiska och mystiskt religiösa innehåll”, och slår man
på anarkisten Kropotkin kan man läsa om hans ”viktigaste social-
ekonomiska skrifter, hvari han utvecklar sina anarkistiska teorier”
(bland annat Inbördes hjälp från 1902). Termen dyker även upp i en
rad böcker utgivna på KFs bokförlag, bland annat den kände eko-
nomen Gustav Cassels stora verk, Teoretisk socialekonomi (1934).  

Detta kan man kanske avfärda som intressant men irrelevant
kuriosa. Av större betydelse är att hela det socialekonomiska tan-
kesättet känns tämligen främmande i ett svenska kulturellt och his-
toriskt perspektiv. I Frankrike, varifrån begreppet idag förts in i
EU-diskursen, kan man dock peka på en hel del kontinuitet. Det
finns inom den franska vänstern djupa och långvariga spänningar
mellan anhängarna till en etatistisk dirigisme och de som föresprå-
kar en politik som ger större utrymme för decentralism och sam-
hälleliga lösningar. Som jag tidigare nämnt var den franska arbe-
tarrörelsen alltid mer berikad av fraktioner med anarkosyndi-
kalistiska böjelser, och det finns idag ännu en betydande och
livaktig tradition med produktionskooperativ i såväl Frankrike,
Italien och Spanien. På det politiska nivån kan under senare tid
Michel Rocard framhållas som en representant för vad som i
Frankrike har kommit att kallas den ”andra vänstern”, i motsats till
den etatistiska vänsterns som leddes av Mitterand. Ur ett annat
perspektiv kan man uppfatta dagens skarpa franska kritik av
”marknaden” och ”globaliseringen” som moderna uttryck för de
gamla franska socialekonomernas kritik av den angloamerikanska
skolans marknadsfatalism och överdrivna individualism. 

I Sverige har däremot den statssocialistiska vänstern som
bekant varit helt dominerande. Saltsjöbadsavtalen handlade om att
vänstern gav upp alla tanker på konkret ekonomisk demokrati –
utopisk socialism/kapitalism – mot att de fick fria händer att på
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statlig nivå bedriva fördelningspolitik. Socialdemokraternas miss-
tänksamhet mot civilsamhället och den sociala ekonomin förblir
kompakt än idag. Det är härvidlag symptomatiskt att idén om den
sociala ekonomin introducerades av och fortsatt huvudsakligen
stöds av KOOPI, diverse aktörer inom den ”nya kooperationen”
samt en liten, frihetlig falang inom vänstern. Å andra sidan kan
man kanske förnimma att den så kallade nya ekonomin har kom-
mit att skapa en grogrund för nygamla experiment med deltagande
och delaktighet i den utopiska kapitalismens anda. Vi kan peka på
olika experiment med aktieoptioner, vinstdelning, outsourcing av
tjänster till medarbetarägda företag som tillhandahåller tjänster
som tidigare utfördes av anställd personal, etc. Det allt större folk-
liga aktieinnehavet är ännu en aspekt.

Man kan kanske även spekulera i att nationalstatens relativa
försvagning och den nya individualismen skapat nytt utrymme för
samhälleliga snarare än statliga lösningar på allehanda sociala pro-
blem. Att lägga ut socialtjänsten på entreprenad tycks till exempel
vara en attraktiv strategi såväl i Sverige som inom EU, och har
även blivit en uttalad del av den (nya) sociala ekonomins förmenta
arbetsområde. I Sverige har till exempel Moderaterna tillsatt en
”arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap” som 1999
presenterade en rapport i denna anda (Rojas, 1999; se även
Regeringskansliet, 1999:10).

I detta sammanhanget är vinstprincipens öde intressant. I det
svenska samtalet (men även i debatten inom EU) tycks det som om
tendensen för ögonblicket är att uppfatta vinstintresset som antite-
tiskt till den sociala ekonomins etiska grundsyn. Detta står i kon-
trast till den historiska franska socialekonomin, inom ramen för
vilken vinstintresset var ”all social aktivitets motor”, för att tala
med Charles Gide. En diskussion om vinstintresset finns i svensk
debatt om den sociala ekonomin (se till exempel Regeringskansliet,
1999:91-92; samt Karlsson, 1999), och frågan är viktig. Ytterst
handlar det om huruvida den sociala ekonomin ska beteckna en
sektor som städar upp i marginalerna där marknad och stat miss-
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lyckats, eller om vi ska återknyta till de långt mer utopiska ambi-
tionerna som kännetecknade 1800-talets socialekonomer, men att
diskutera detta mer grundligt kräver mer utrymme än vad jag har
tillgång till här och nu.
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dimensionen1

”. . . så tycks det helt klart att huvudfrågorna då det gäller den eko-
nomiska utvecklingen [...] inte alls kan besvaras såvida man inte går
utanför gränserna för den inskränkta typ av ekonomiska analyser,
där teorin i så stor utsträckning saknar rötter i verkligheten, och om
man inte avskaffar de existerande gränserna mellan vad som brukar
betraktas som ‘ekonomiska faktorer’ och ‘sociala faktorer’. Det är
vidare inte bara det att denna begränsade form av undersökningar
är ur stånd att besvara vissa frågor. Genom att begränsa sina under-
sökningar av samhället till marknaden bidrar dessa studier också till
en mystifikation av det kapitalistiska samhällets innersta natur [...]
Att flytta tyngdpunkten i de ekonomiska undersökningarna från att
vara studier som är inriktade på bytesförhållanden i allmänhet till
studier av ett specifikt samhälles framväxt och fysiologi [...] det är
en förändring av studiernas inriktning som åtminstone i det här lan-
det borde ha gjorts för länge sedan.”

(Maurice Dobb: Studier i kapitalismens utveckling, 1963:34) 



Vad är ekonomi?
Vad ekonomi är och vad som ska räknas till det ekonomiska fältet är
inte givet, utan specifikt för varje samhälle. I det industrialiserade
västerländska samhället har vi skapat oss en definition av ekonomi
som är ganska snäv, och som är mycket hårt knuten till marknads-
modellen. Saker vi inte köper och säljer på en marknad och som
inte produceras inom ramen för ett företag (eller i den offentliga
sektorn) är inte en del av ett ekonomiskt utbyte, och finns inte med
i någon statistik. Stora delar av vår ekonomi betecknas som ‘svart’,
vilket är ett mycket värdeladdat uttryck. Den svarta ekonomin
undandrar staten inkomster, och bidrar inte till vår BNP. Det finns
också en ekonomi som är ännu svartare, eller ännu osynligare, näm-
ligen allt arbete som utförs inom ramen för hushållen. Den svarta
eller informella ekonomin är inte bara fråga om obeskattade inkom-
ster utan om ett sätt att organisera ekonomin utanför aktiebolag
och sparbanker. Denna informella ekonomi studeras inte heller i
någon högre utsträckning i den ekonomiska forskningen, och det
finns inte särskilt många begrepp och modeller att ta hjälp av när
vi vill förklara hur den fungerar (se exempelvis Isacson och
Johansson, 1989). 

Hur kan det komma sig att man utesluter en stor del av ekono-
min ur forskning och debatt? Vad som uppfattas som ekonomi i det
offentliga samtalet är till stor del beroende av den idémässiga
utvecklingen, en utveckling som har ägt rum inom ämnet national-
ekonomi. Hur blev då ekonomibegreppet det är i dag? En viktig
byggsten i skapandet av ett ekonomibegrepp som utesluter den
informella ekonomin ur ekonomibegreppet, är skapandet av
modeller för ekonomisk rationalitet. I den ‘riktiga’ ekonomin agerar
inte personer utan ekonomiska aktörer, och de agerar i enlighet med
en särskild ekonomisk rationalitet. De konkurrerar och profitmax-
imerar, och det gör de i förhållande till andra aktörer på en mark-
nad. Det ekonomiska livet är en ständigt pågående tävling, där den
som konkurrerar bäst i slutändan skaffar sig en monopolställning
på marknaden. I denna modell finns mycket lite plats för samarbe-
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te och långsiktiga åtaganden. Ännu mindre plats finns för tanken
att profit och marknadsexpansion kanske inte är slutmålet för
varje ekonomisk handling.

Det exklusiva2 ekonomibegreppet, som jag själv valt att kalla
det, är en ganska ny företeelse i historien. Om man exempelvis
studerar vad ekonomiämnet var när den första svenska ekonomi-
professuren inrättades i Uppsala, 1739, blir man lätt vimmelkan-
tig av den bredd ämnet hade. Allt från sömnad till såning var eko-
nomi, och en stor del av de ekonomiska aktiviteterna förutsattes
äga rum inom hushållet. Även de praktiska aspekterna, handgrep-
pen, var ekonomi, och lärdes ut vid universitetet. Det var ett myc-
ket empiriskt ämne (Liedman, 1986, kap. 3).

Att berätta historien om ekonomibegreppets utveckling till det
ekonomibegrepp vi använder i dag är inte gjort i en handvändning.
I det här kapitlet ska jag koncentrera mig på en aspekt, nämligen
hur man har konstruerat idéer om ekonomisk rationalitet och eko-
nomins drivkrafter. Jag ska för det första söka visa hur ekonomi i
ett särskilt historiskt skede, nämligen under industrisamhällets
framväxt, blev något som krävde en särskild rationalitet, som veten-
skapsmännen vid förra sekelskiftet kallade kapitalismens anda. Jag
ska för det andra visa hur den ekonomiske aktören genom idén om
kapitalismens anda skildes från allt vi kan kalla ‘personligt’, och som
har att göra med den ekonomiske aktörens sociala sammanhang.
Jag ska för det tredje också komma med en del kritik mot denna
bild av ekonomisk rationalitet, kritik som är grundad i empirisk
forskning inom ämnen som sociologi och antropologi.

Kapitalism och det individuella handlandet
Kring frågorna om vad kapitalism är, hur kapitalism uppstår och
vad som egentligen drivit fram utvecklingen från ett feodalt till ett
kapitalistiska samhälle, finns en omfattande litteratur samt flera
olika ståndpunkter och skolor. 

Den teoretiska användningen av begreppet kapitalism härstam-
mar från Karl Marx och är alltså ett grundläggande begrepp i den
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historiematerialistiska skolbildningen. Kapitalism är i denna teori-
bildning ett produktionssätt, vilket, schematiskt uttryckt, skiljer
sig från feodalismen genom det sätt på vilken den härskande klas-
sen suger ut underklassen. Kapitalismen är baserad på existensen
av lönearbetet, vilket innebär att arbetskraften nominellt sätt är fri
– det enda tvång som existerar är ekonomiskt. Under kapitalismen
råder andra produktionsförhållanden än under feodalismen
(Dobb, 1963:9-34; Cohen, 1978:199-212). 

Enligt historiematerialistisk teori är det kampen mellan sam-
hällsklasserna som driver den historiska utvecklingen framåt. Det
existerar dock en djup oenighet om hur övergången från feodalism
till handelskapitalism, och sedan industrikapitalism, ska förklaras
på ett empiriskt plan. Under de sista femtio åren har två större
debatter, Dobb-Sweezey debatten och Brenner-debatten, kretsat
kring denna fråga. Huvudsakligen har den tidigmoderna perioden
problematiserats (se Hilton, 1980; Aston och Philpin, 1985;
Macfarlane, 1978:170-190). Även forskare som inte kan betecknas
som historiematerialister har skrivit om kapitalism och kapitalis-
mens uppkomst. Det kanske viktigaste icke-materialistiska bidra-
get till diskussionen om kapitalismens uppkomst har lämnats av
Max Weber. Hans förklaringsmodell är baserad på kulturella fak-
torer och på en studie av det individuella handlandet i historien.
Webers teori för kapitalismens utveckling är att beteckna som en
handlingsteori, som genom en historisk analys försöker frilägga
den typ av handlande som leder fram till kapitalism.

Till skillnad från den idealistiska förklaringsmodell som Weber
företräder innehåller historiematerialistisk teori i sin ursprungliga
form inget element av handlingsteori.3 Klasskampen som drivkraft
för historien förser den historiematerialistiska skolbildningen med
ett sine qua non som onödiggör alla studier av individuella motiv för
handlandet. Detta hindrar inte att historiematerialismen förutsät-
ter en viss typ av handlande som är direkt länkat till borgerligheten
som klass. Detta handlande är en förutsättning för den ackumula-
tion av kapital som föregår industrialiseringen och kan uttryckas i
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formeln P-V-P (pengar-vara-pengar) vilket uttrycker uppfattning-
en att det är profiten, vinsten, som är målet för de kapitalistiska
företagarnas handlande. Profiten som mål för handlandet kan
dock definitionsmässigt aldrig helt uppfyllas – det finns teoretiskt
sett ingen gräns för hur stor profiten kan bli. Detta uppfattas som
en utveckling från det feodala samhället, där varan snarare än vin-
sten var målet för det ekonomiska handlandet, vilket kan uttryckas
i formeln V-P-V (vara-pengar-vara).

Här finns uppenbarligen en idé om en typ av ekonomisk priori-
tering – ett handlingssätt – som är typisk för kapitalisterna som
klass. Det förutsatta handlingsmönstret är kopplat till den borger-
lighet, den klass av köpmän, förläggare, patroner och så småning-
om fabrikörer, som under den tidigmoderna perioden sakta börjar
skaffa sig allt större kontroll över såväl varuproduktionen som
samhället i stort (se Cohen, 1978:201, 320-324, 379-382).

Intressant nog finns det släktskap mellan Webers och andra ide-
alisters uppfattning om den kapitalistiska andan och den historie-
materialistiska idén om profiten som ledande motiv för kapitalis-
ternas handlande. Vad vi enligt dessa idéer alldeles säkert vet är att
företagaren/kapitalisten ackumulerar. Att driften att söka profit är
det som leder borgerligheten som samhällsklass in i det industriel-
la samhället råder det enighet om bland de forskare som sökt för-
klara det kapitalistiska samhällets uppkomst. Detta påstående är
utgångspunkt för den följande diskussionen.

När man vill studera ekonomiskt handlande, utgör Max
Webers arbeten den självklara utgångspunkten. De är nödvändi-
ga att diskutera av flera skäl. Det kanske viktigaste skälet är det
genomslag forskningsresultaten har fått både inom forskningen
och den offentliga debatten. I själva verket kan man urskilja ett
flertal kända forskare, vilkas möda har ägnats detta problem-
komplex: Werner Sombart, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies,
Lujo Brentano, Joseph Schumpeter, etc. Denna generation av
forskare arbetade och levde i en tid då det kapitalistiska, indus-
trialiserade samhället och dess kultur på allvar började ses inte
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som ett hot, som kunde eller borde avvärjas, utan som slutpunkt-
en för en irreversibel förändring.4 Det som intresserade dem var
denna samhällsomvandling, något som resulterade i olika teser
om orsakerna till det kapitalistiska, industrialiserade samhällets
framväxt. Frågan kapitalism? utvecklades naturligen till frågan
varför kapitalism? 5 Det är också viktigt att påpeka att samtliga,
med undantag av Tönnies, formulerade sig i direkt polemik mot
den av Karl Marx hävdade teorin om kapitalismens uppkomst
och utveckling (se exempelvis Collins, 1986(b):121; Mommsen,
1989:53-73). Förändring är här över huvud något av ett nyckel-
ord. Dessa forskare var intresserade av förändring, inte kontinui-
tet i någon större omfattning.

Vad är kapitalismens anda?
Max Weber menar i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda
att kapitalismens uppkomst måste ses inte bara som en fråga om
ekonomisk utveckling utan även som en fråga om kulturell eller
tankemässig utveckling. I Den protestantiska etiken flyttar Weber per-
spektivet från kapitalism som begrepp till de människor som tänkte
och agerade så att en utveckling från en feodal samhällsformation
till en kapitalistisk sådan blev möjlig. I stället för att skriva om kapi-
talism skriver han här om kapitalister, eller snarare om de individer
som han anser varit bärare av den kapitalistiska andan.6 Det är viktigt
att påpeka att Weber inte påstod att den kapitalistiska andan var
den enda relevanta faktorn i en förklaring av kapitalismens upp-
komst. I andra delar av sitt verk lägger han stor vikt vid exempelvis
olika institutioners uppkomst (Weber, 1978:9-16; Weber, 1986:47
ff). Det är viktigt att notera att det här är fråga om upphovet till den
kapitalistiska andan, inte till kapitalismen generellt. Även Gianfranco
Poggi (1993:295-296) gör en liknande analys av argumentationen
hos Weber, men att han kommer fram till fyra olika led, och har då
inte tagit med det som jag benämner det första ledet.

Hos Weber finns det en struktur i argumentationen som jag
anser mycket viktig. För det första finns ett grundantagande om att
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individens tänkande kan påverka historiens gång. För det andra
finns ett konstaterande av vissa tankeelement, som tillsammans bil-
dar vad som benämns ”den kapitalistiska andan”. För det tredje
redogör han för en orsak eller ett upphov till denna anda, och det är
den protestantiska etiken, som hänförs till en speciell religion och
ett specifikt historiskt skede (Weber, 1978:73-87). Det andra ledet i
denna analys är särskilt intressant, både på grund av sakinnehållet
och på grund av den diskussion som har följt Webers teser. Vad
som framför allt har ifrågasatts och diskuterats är inte kapitalis-
mens anda utan den protestantiska etikens roll i skapandet av detta
sätt att tänka och agera (för exempel på denna argumentation se till
exempel Macfarlane, 1978, 1987, samt Samuelsson, 1965:11-35;
162-165. Se även Zaret, 1993; von Greyerz, 1993; Oakes, 1993;
Benedict, 1993). Weber behandlar den kapitalistiska andan som
något givet. Synsättet har sedan oreflekterat övertagits av efterföl-
jande kritiker och debattörer (se till exempel MacKinnons utmärk-
ta summering av den viktigaste kritiken mot Webers tes. Denna
kritik, alltifrån 1910-talet och framåt, har framför allt gällt kalvinis-
mens bidrag till kapitalismens anda, inte existensen av en sådan
anda i sig, vilken närmast har setts som självklar (MacKinnon,
1993:223-240).

I stället för att följa tidigare kritiker i spåren koncentrerar jag
mig på just detta led: kapitalismens anda. Kapitalismens anda är
ett destillat av motiven och drivkrafterna för individens tänkande
och handlande. I min tolkning är de grundläggande beståndsde-
larna i denna konstruktion individualism, konkurrens och vinsten
som mål för det individuella handlandet. Det finns också en övergri-
pande kategori, ett slags gemensam benämning för dessa, i tex-
terna. Detta är rationalism.

Hos Weber finns såväl i perspektivet som i den kapitalistiska
anda han diskuterar, en uppenbar betoning av individen. Detta gäl-
ler ämnesbehandlingen – han diskuterar inte kollektiv utan indivi-
der. Det är individen som agerar, det är individen som anses påver-
ka historien. Weber (1978:25) skriver: ”Och i själva verket är
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denna specifika idé om förpliktelse gentemot en uppgift eller ett
arbete [...] vad som är utmärkande för den kapitalistiska civilisa-
tionen, och i viss mån är den grund på vilken den vilar. Den utgör
en förpliktelse som individen förutsätts känna, och verkligen kän-
ner, mot innehållet i sin ‘yrkesmässiga’ aktivitet, oavsett vari den
består”. Det gäller också det generaliserade tänkande och handlan-
de som tillskrivs dessa individer.

I de fall då flera individer antas tänka och handla, agerar de utan
att relationen dem emellan tas med i beräkningen (se exempelvis
Weber, 1978:50). Individen har sitt eget bästa för ögonen och han tar
inte hänsyn till andra individer för att uppnå detta. Individualismen
kan sammankopplas med synen på konkurrens som en drivkraft för
det individuella handlandet (Weber, 1978:32). Den enskilde bäraren
av den kapitalistiska andan konkurrerar med andra enskilda aktörer
(ibid.). Intressant är att konkurrens inte enbart anses försiggå på en
marknad 7 utan betraktas som en integrerad del av livssättet i stort.
Principerna för den affärsetik, det sätt att sköta ett företag, som den
kapitalistiska andan alstrar, internaliseras, de är en del av individens
livshållning. Weber skriver: 

Så långt som den puritanska livsinställningens inflytande nådde,
gynnade den under alla omständigheter tendensen till borgerlig,
ekonomiskt rationell livsföring, och detta är naturligtvis vida vikti-
gare än blotta kapitalackumuleringen. Den var denna livsförings
mest betydande och framför allt dess enda konsekventa förespråka-
re. Den stod vid den moderna ekonomiska människans vagga.

(Weber, 1978:82)

Individualism och konkurrens kan direkt knytas samman med den
ekonomiska liberalismen. Till den har också det tredje viktiga ele-
mentet i den kapitalistiska andan en tydlig koppling. Det är det
objektiva målet för det ekonomiska handlandet, nämligen den obe-
gränsade ackumulationen av kapital. Weber relaterar sina individuella
aktörer och deras handlande till objektiva mål, mål som ligger
utanför den mänskliga reproduktionen. Weber diskuterar kalvi-
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nismen som ursprung till ett handlande i enlighet med den kapita-
listiska andan och hävdar att kalvinismen leder till att målet för
handlandet övergår från att ha varit samhällets – alltså människor-
nas – väl, till att vara Guds ära (Weber, 1978:51ff.). I det konkre-
ta ekonomiska livet blir enligt Weber denna strävan att förhärliga
Gud transformerad till ackumulation och expansion (ibid.).
Vinsten och ackumulationen av kapital blir på så sätt frikopplad
från målet att tjäna reproduktionen och blir i det sekulariserade
samhället ett mål i sig. 

Weber kopplar samman kapitalismens anda med uttryck som
rationalism, rationalitet, rationaliseringsprocess, rationell yrkesetik, ratio-
nalistiska grundsatser etc (Weber, 1978:35-36, se även inledningen
till 1978 års svenska upplaga av Den protestantiska etiken: Weber,
1978:7-16). Rationalitet är ju också ett centralt begrepp i Webers
senare produktion (se till exempel Schluchter, 1981, inledningen,
eller Collins, 1986 (b):61-89). För att blottlägga den kapitalistiska
andan är det nödvändigt att ta reda på exakt vad alla dessa avled-
ningar av ratio egentligen betyder i sammanhanget. 8

Rationalitet eller rationalism har fler än en betydelse. Den första
är planering eller beräkning. Den innebär förmågan att planera
sina aktiviteter, i sammanhanget oftast de ekonomiska aktiviteterna
(Weber, 1978:9 f., 55 etc.). Planeringen kan även ske i rummet och
blir då i stället en fråga om strukturering (Weber, 1978:11 ff.).
Rationalitet är motsatsen till spontanitet eller omedelbarhet och till
oordning. En sådan rationalitet uttrycks exempelvis genom infö-
randet av en ordnad bokföring (Weber, 1978:11). Det finns också
en annan betydelse, som framgår av att rationalitet används som
motsats till känslomässighet. Rationalitet står för förnuft, i motsats
till känsla. Kalvinismens rationalitet sätts i motsats till pietismens
känslomässighet (Weber, 1978:64). Dessa två betydelser av be-
greppet är relativt lätta att få grepp om. Det finns emellertid en tre-
dje betydelse av begreppet rationalism som är mer undflyende, men
icke desto mindre av stor vikt. Det är rationalism som motsats till
traditionalism.9 Om man letar i texten efter det begrepp som av
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både Weber och Sombart betraktas som motsatsen till rationalism
eller rationalitet, finner man att detta är traditionalism och inte, som
man kanske skulle vara frestad att tro, irrationalitet.

Traditionalism framstår som en samlingsbeteckning för allt det
som anses väsensskilt från den kapitalistiska andan: känslomässig-
het, brist på förnuftsmässig planering och strukturering av tillva-
ron. Det finns dock ytterligare en egenskap hos traditionalism,
nämligen den sociala dimensionen. När man av de ovanstående
begreppen och dessas motsatser skapar begreppspar, framträder
följande bild av rationalism respektive traditionalism:

Rationalism Traditionalism
individualism kollektivism
konkurrens samarbete
kapitalackumulation/ reproduktionen som yttersta mål
profitmaximering

I den analyserade texten finner vi två typer av handlande, som för-
knippas med olika grupper i samhället. För det första finner vi en
handlande individ, och det anförda exemplet är en affärsman eller
kapitalist (Weber, 1978:24). Denne agerar på en marknad i kon
kurrens med andra kapitalister eller företagare och strävar efter att
ackumulera så mycket kapital att hans företag, genom ytterligare
investeringar, kan expandera. Detta förutsätts påverka inte bara
hans ekonomiska handlande utan hela hans levnadssätt. Denne
individ är sparsam och flitig – han slösar varken med tid eller peng-
ar (ibid:22-36). Ett sådant levnadssätt är både en förutsättning för
och en följd av att målet för hans strävanden ligger utanför den
mänskliga reproduktionen. De grupper som uppfattas som bärare
av utvecklingen mot ett industrialiserat samhälle, agerar enligt en
ekonomisk rationalitet som inte tar hänsyn till samhället och de
sociala relationernas upprätthållande. Det ekonomiska handlandet
har inte bara mål som ligger utanför samhället och den ekonomiska
och sociala reproduktionen, det har mål som kommer i konflikt
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med det förindustriella samhällets normer. Konkurrens som prin-
cip, liksom för övrigt hela idén om en självständig marknad, inne-
bär att man undantar det ekonomiska handlandet från samhällets
normer. Detta innebär också att man etablerar ett mål som ligger
utanför reproduktionen, nämligen profitmaximering. Profiten blir
ett mål i sig, och det är ett mål som egentligen aldrig är möjligt att
uppnå. Det går alltid att öka profiten, att expandera. Den kapita-
listiska andan har inte något konkret slutmål, den är en snöboll
som rullar vidare så länge det ekonomiska handlandet väljer att
låta den rulla.

Men vi finner också en grupp av individer som gemensamt strä-
var efter att reproducera sig själva och samhället. För Weber är de
naturliga exemplen på sådana individer – för i enlighet med bägge
forskares metodologiska individualism rör vi oss fortfarande med
individer, om än i grupp – bönder eller lantarbetare och adelsmän
(ibid.: 27-29). Dessa grupper strävar efter att reproducera sig själ-
va, sin samhällsklass och samhället självt genom samarbete med
andra individer i enlighet med allmänt accepterade samhälleliga
normer för olika gruppers samhällsuppgift. Konkurrens betraktas
med ogillande och är inte den princip som reglerar ekonomin.
Eftersom målet är reproduktion, är hushållningen anpassad efter
de nödvändiga utgifterna och behoven. Dessa reglerar arbetstiden,
liksom produktionen i stort (ibid:22-36). Eventuellt ”överskott”
går till konsumtion (ibid, loc cit). (Termen ”överskott” förser jag
här med citationstecken, eftersom den i en mening är oförenlig
med en ekonomisk rationalitet styrd av målet reproduktion. Ett
överskott kan bara uppkomma i en ekonomi där det primära målet
är att anpassa utgifterna efter inkomsterna, det vill säga att anpas-
sa reproduktionen av hushållet efter produktionen. I en utgifts-
styrd ekonomi däremot anpassas produktionen, och därmed
arbetsinsatsen, efter de utgifter som måste täckas eller de behov
som måste uppfyllas.)

I det förindustriella samhället, eller hos de grupper av individer
som hos Weber representerar det förindustriella samhället, är den
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ekonomiska rationaliteten inbäddad i ett samhälleligt helt. Övergri-
pande normer för hur grupper och individer ska bete sig och för hur
samhällsekonomin ska fungera, vägleder det ekonomiska handlan-
det. När dessa mål uppfyllts, vilket resulterar i stabilitet och konti-
nuitet samt i reproduktionen av de sociala relationerna, finns inte
något incitament till ”vinst”, eller till expansion av företagande eller
annan ekonomiska verksamhet. Den ekonomiska rationaliteten är
underordnad en övergripande önskan att reproducera såväl samhäl-
let som individens sociala relationer och givna plats i den samhälleli-
ga strukturen. Karl Polanyi introducerar begreppet ‘inbäddning’
(eng. embeddedness) för att beskriva hur en sådan ekonomi fungerar
(Polanyi, 1944:54-68; se även Granovetter, 1985). Ekonomin är
‘inbäddad’ i samhället. Analysen kan också föras ner på individni-
vå, där den uppträder i form av den rationalitet som Alexander
Chayanov tillskrivit det förindustriella bondehushållet. Chayanovs
bondehushåll producerar bara så mycket som behövs för att upp-
rätthålla den levnadsnivå som tillkommer ett bondehushåll. Eko-
nomins grundprinciper klarläggs i en situation där priset på arbete
höjs. I valet mellan att bibehålla arbetsinsatsen och därmed skapa
ett överskott eller att minska arbetsinsatsen och öka den arbetsfria
tiden, väljer bondehushållet det senare (Chayanov, 1986:1-28).

Den rationella socialiteten
En central fråga är vad som särskiljer rationalism från traditiona-
lism. Är traditionalism ett oreflekterat handlande som ytterst
bestäms av det traditionen bjuder? Kan man betrakta traditiona-
lism som ett helt vanestyrt handlande, ett slags mentalitet som fort-
löper fram till den punkt i historien då den plötsligt avbryts av
rationalismen? Vad är då rationalism? Innebär rationalism att
människor förnuftsmässigt formulerar tydliga mål, vilka handlan-
det underordnas? Är skillnaden mellan traditionalism och rationa-
lism en fråga om människors förmåga att agera i enlighet med
sådana förnuftsstyrda målformuleringar? 
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Min uppfattning är att skillnaden mellan rationalism och tradi-
tionalism återspeglar en förändring av det ekonomiska tänkandet
som gör att vi inte längre ser socialitet som ekonomiskt rationell.
Uppenbarligen är själva begreppet rationalism fotat i en definition
av just ekonomisk rationalitet. Synen på rationalism som mer för-
nuftig än traditionalism är en konsekvens av det kapitalistiska
samhällets isärhållande av den sociala och den ekonomiska sfären.
I det moderna västerländska samhället skiljer vi så tydligt mellan
dessa sfärer att vi inte uppfattar handlingar som är inriktade på att
upprätthålla såväl samhällsordningen som individens sociala rela-
tioner som ekonomiskt rationella. Ett sådant handlande ses som
värderationellt, alternativt som traditionellt, eftersom det inte
tycks finnas något ekonomiskt ändamålsrationellt eller instrumen-
tellt i det. Resultatet av denna tudelning blir en sentimentalisering
av de sociala relationerna och en avsocialisering av det ekonomiska
handlandet. När vi har konstruerat myten om det rationella
moderna samhället har vi använt historien som motpol och skratt-
spegel, och därmed också konstruerat en skev bild av det förindus-
triella samhället. Det förindustriella och det industrialiserade sam-
hället blir varandras motpoler:

Förindustriella Industriella samhället
traditionalism - rationalism
kollektivism - individualism
reproduktion - produktion
samarbete - konkurrens
feodalism - kapitalism
adel - borgerlighet
lyxkonsumtion - profitmaximering
kontinuitet - förändring
släkt - individ
ärekultur - förnuftsbaserat handlande
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Det stora problemet med den dualistiska bilden av rationalitetens
utveckling är att det inte finns så många egentliga belägg för att det
verkligen är rationalism som styr ekonomiskt handlande ens i dag.
Sociologisk och kulturantropologisk forskning ger oss goda skäl att
ifrågasätta uppfattningen att socialiteten inte skulle ha en ekono-
misk funktion eller att ekonomin inte skulle vara socialt förankrad i
vårt samhälle. Tanken att ekonomi och socialitet är skilda saker
härrör uppenbarligen från det smithska paradigmet om egennyttan
som den främsta ekonomiska drivkraften. När egennyttan kom att
uppfattas som grundvalen för individens ekonomiska handlande
blev konsekvensen att ett handlande som prioriterar de sociala rela-
tionernas upprätthållande inte kunde vara ekonomiskt.

Mot det smithska paradigmet kan man till exempel ställa den
insikt som presenteras av François Dosse i L’empire du sens, nämli-
gen att gapet mellan den altruistiska handlingen och den egennytti-
ga handlingen överbryggs mycket lätt genom gåvans logik (Dosse,
1995:151 ff.). Om det finns ett socialt regelverk som styr även det
ekonomiska handlandet – och om detta baserar sig på gåvans logik
– då är den egennyttiga handlingen social och den sociala handling-
en är instrumentell och ekonomiskt djupt egennyttig.

Marcel Mauss Gåvan är en av de klassiska texterna inom antro-
pologisk forskning. I Gåvan visar Mauss hur gåvan, till synes en
frivillig och högst spontan företeelse, i de berörda kulturerna är
omgärdad av tydliga informella regler och föreskrifter. Gåvan lad-
das med relationen mellan givare och mottagare, och hjälper också
till att reproducera eller omforma denna relation (Mauss, 1972,
passim).

Mauss konstaterar att givandet följer vissa huvudregler. Den för-
sta är att vissa situationer kräver ett ritualiserat givande, vilket har
till uppgift att reproducera givarens sociala status och att på ett
symboliskt plan ‘skuldsätta’ omgivningen. Den andra huvudregeln
är att denna gåva måste accepteras och den tredje är att varje gåva
måste återgäldas. Därigenom blir den ursprungliga gåvan till sin
natur aggressiv, eftersom den kräver något av motparten.10
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Det är emellertid inte bara den sociala positionen som är bero-
ende av gåvologiken. Också den ekonomiska reproduktionen
beror på förmågan att hävda sig och att samtidigt knyta band
genom gåvologiken. Detta har på ett övertygande sätt visats vara
fallet i många samhällen utanför den västerländska kultursfären,
samhällen där de personliga kontakternas betydelse är något som
accepteras och öppet bejakas. I dessa samhällen handlar individen
ekonomiskt och socialt utifrån en insikt om nödvändigheten att
använda sig av det sociala kapitalet för att nå sina mål. En social
rationalitet är förhärskande. Den mest extrema formen av denna
rationalitet återfinns i de samhällen där kvinnor är den viktigaste
resurs män kan erhålla med hjälp av gåvologiken. Kvinnor utgör i
dessa kulturer en särskild form av kapital och en mans sociala och
ekonomiska position är avhängig av hur många kvinnor han har
rättighet att gifta bort. Genom att utnyttja denna rättighet kan han
knyta andra mäns lojalitet såväl som arbetskraft till sig och därige-
nom förbättra sin ekonomiska och sociala position (se exempelvis
Bohannan och Bohannan, 1968; Bledsoe, 1980).

Gåvologiken existerar enligt Marcel Mauss i ‘arkaiska samhäl-
len’, det vill säga samhällen som inte bara är annorlunda än det
västerländska utan också mer ålderdomliga, enligt den för 70 år
sedan förhärskande bilden av andra kulturer. Konstaterandet av
gåvologikens existens är något som Mauss använder för att befäs-
ta skillnaden mellan ett arkaiskt samhälle och västerlandet. Enligt
François Dosse är det dock dags att flytta över insikterna angåen-
de gåvologikens sätt att fungera på vårt eget samhälle (Dosse,
1995:151-157; se även Cheal, 1988:1-19).

Sociologen Pierre Bourdieu har applicerat insikter om hur
andra kulturer fungerar på vårt eget samhälle. Bourdieu rör sig
med flera olika typer av kapital: kulturellt, ekonomiskt, symboliskt
och socialt kapital. Alla dessa kapitaltyper kan relateras till indivi-
den och utgör helt enkelt hans eller hennes samlade resurser.
Termen ekonomiskt kapital ska här förstås mindre snävt än vad
som brukar var fallet och inkluderar alla de ekonomiska resurser
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individen har att tillgå. Det symboliska kapitalet innefattar icke-
materiella resurser, de osynliga resurser som följer av att individen
har internaliserat det kulturella regelverket. Det kan gälla bildning
och verbal förmåga, men också kroppshållning och familjenamnets
status. Kulturellt kapital är närmast en underavdelning av symbol-
kapitalet och är direkt knutet till den typ av samhälle som är base-
rad på en dominerande skriftlig kultur. Det kulturella kapitalet är
alltså relaterat till det textberoende samhället, men också till en typ
av samhälle som har högt utvecklande formella institutioner: såväl
skriftliga lagar som domstolar; såväl betyg som skolor.11

För samtliga de ovanstående typerna av kapital gäller att de är
relationella, det vill säga att de inte har något innehåll annat än det
som skapas i relationer mellan människor. Den form av kapital som
är mest centralt i detta arbete är det sociala kapitalet. Det är också
den kapitalform som de andra kapitaltyperna ska relateras till och
är beroende av. 

Enligt Donald Broadys tolkning av Bourdieu ska det sociala
kapitalet förstås som förbindelser, exempelvis släktskapsband och
vänskapsrelationer.12 Jag vill snarare definiera socialt kapital i
termer av personer med vilka man upprätthåller en personlig rela-
tion, vilken möjliggör ett utnyttjande av dessa personer som
resurs. Denna tolkning baserar sig på antropologiska forsknings-
resultat. Jag tänker då framför allt på de forskare som använt sig
av termen ”wealth-in-people-system”, bland annat antropologen
Carolyn Bledsoe. Bledsoes slutsats är att det samhälle hon stude-
rar – det moderna Liberia – fungerar så att makt och resurser
kanaliseras genom sociala relationer och inte genom formella posi-
tioner inom regering eller andra typer av organisationer. Det finns
i detta samhälle en vetskap hos människor om att det förhåller sig
på detta sätt. Därför finns det också en förkärlek för investeringar
i det sociala kapitalet, det vill säga i människor. Att samla klienter
och att genom skuldförbindelser binda så många människor som
möjligt till sin maktsfär, är ett investeringsmönster som föredras
framför investeringar i formella positioner, jord eller företag.
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Andra investeringar möjliggörs i Bledsoes studie av tillgången till
socialt kapital, som därför i detta samhälle är den grundläggande
kapitalformen (Bledsoe, 1980, kap. 3).

Gåvologikens främsta företräde är, som Dosse visar, att den på
ett så naturligt sätt länkar samman det egennyttiga och det sociala
men också att den upphäver motsättningen mellan konkurrens och
samverkan. Gåvologiken gör det möjligt att skönja ett handlande
som, samtidigt som det har målet att hävda en individs eller familjs
sociala och ekonomiska position och alltså är inriktat på konkur-
rens med andra, gör framgången av samma handlande beroende av
de sociala relationernas upprätthållande. Kapitalbegreppet
används för att förstå hur eliten i dagens Frankrike utestänger
andra grupper, och för att visa hur olika grupper inom eliten sins-
emellan konkurrerar om en dominerande position i samhället (se
exempelvis Bourdieu, 1993:167-177; Bourdieu, 1996:263-335).
Däremot intresserar sig Bourdieu mindre för hur en grupp eller ett
fält hålls samman – vilken inre logik det är som tillåter männi-
skorna inom fältet att samarbeta med varandra.13 Här menar jag
att gåvologiken tillsammans med kapitalbegreppet kan ge viktiga
insikter. Att en grupp konkurrerar framgångsrikt förutsätter sam-
arbete inom gruppen. 

Det sociala kapitalets betydelse för den ekonomiska reproduktio-
nen och gåvologikens roll som medium för denna reproduktion ger
emellertid inte någon heltäckande bild av en social rationalitet.
Dessa idéer talar om att mänskliga relationer kan förstås i termer av
kapital och hur ett utbyte grundat på denna kapitaltyp går till. De
talar emellertid inte om hur dessa relationer skapas och vad det är
som gör att de blir hållbara. Inte heller talar de om vilka ramar en
social rationalitet skapar för det ekonomiska handlandet. Att den
ekonomiska reproduktionen beror på ett socialt utbyte gör rim-
ligtvis att ekonomin måste anpassas till de oskrivna regler som
finns för hur man sköter sina sociala relationer. För att förstå hur
detta fungerar kan man använda sig av sociologen Niklas
Luhmanns insikter i det personliga förtroendets roll i relationsbyg-
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gandet. Liksom Mauss gåvoteori kan användas för att överbrygga
gapet mellan egennytta och socialitet och Bordieus kapitalteori är
ett sätt att visa att konkurrens förutsätter samarbete, är Luhmanns
teori ett sätt att visa att vänskap och kontrakt bygger på samma
grundelement.14  

Luhmanns grundläggande insikt är att den personliga relationen
bygger på personligt förtroende. Det personliga förtroendet utvec-
klas genom ett långsiktigt byggande av en relation mellan två indi-
vider och är grunden för att en relation inte ska avbrytas innan den
har hunnit mogna till ett hållbart förhållande. I skapandet av det
personliga förtroendet spelar gåvologiken en viktig roll: relationen
byggs stegvis, genom allt större tjänster och gåvor mellan parterna
i enlighet med gåvologikens mönster: gåva-gengåva-gåva. För
varje lyckad transaktion ökar förtroendet mellan parterna och där-
med också de resurser de är benägna att investera i förhållandet.
Det personliga förtroendet är själva grundbulten i relationen och
måste ständigt reproduceras genom nya transaktioner, för att inte
den ömsesidiga tillit som skapats ska urholkas. Vilken tidsrymd
som kan förflyta mellan gåva och gengåva – vilka i de konkreta fal-
len kan ta olika former, där långt ifrån alla är materiella – beror på
hur väletablerad en relation är. Om en relation har existerat länge
och det följaktligen finns ett högt förtroendekapital investerat i
den, kan den också utsättas för större påfrestningar innan krisen är
ett faktum (Luhmann, 1979:39-47).

En helt annan typ av förtroende än det personliga förtroendet är
systemförtroendet. Systemförtroende utvecklas enligt Luhmann
som en konsekvens av att samhället moderniseras och framför allt
som en konsekvens av en högre grad av institutionalisering. I takt
med att samhället utvecklar organisationer och regelsystem som
visar tendens att fungera enligt de mallar de påstås fungera – exem-
pelvis ett fungerande rättssystem eller ett bankväsende som sanktio-
neras och övervakas av staten – utvecklar också individen ett förtro-
ende för dessa institutioner som inte vilar på personliga relationer
med företrädarna för dessa institutioner utan på ett förtroende för
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institutionerna i sig. Denna utveckling är givetvis starkt beroende av
statens utveckling men också av framväxten av en fungerande
marknad (Luhmann, 1979:48-60).

Ett viktigt led i Luhmanns argumentation är att systemförtro-
endet i det moderna samhället har förstärkts på det personliga för-
troendets bekostnad. Tillväxten av ett systemförtroende är inte
svårt att tankemässigt länka samman med den idé om rationalis-
mens frammarsch som jag har diskuterat. Som Luhmann dock
själv påpekar, är det omöjligt att egentligen veta vilken roll per-
sonligt förtroende spelar för människor idag. Det är också rimligt
att förhålla sig kritiskt till tankestrukturer som tydligt postulerar
idealtypiska skillnader mellan det förindustriella och det industri-
aliserade samhället, liksom det är viktigt att förhålla sig kritiskt
till tankestrukturer som postulerar liknande idealtypiska skillna-
der mellan det västerländska samhället och andra typer av sam-
hällen.

Genom att använda det tänkande som Luhmann, Bourdieu och
Mauss har utvecklat kan man skapa en bild av en social rationali-
tet, som ifrågasätter existensen av den kapitalistiska andan, men
inte genom att ersätta den med traditionalism. I stället fungerar
konstruktionen av en social rationalitet som en förbindelselänk
mellan två motpoler. En social rationalitet är en rationalitet som
bygger på det sociala kapitalets ekonomiska betydelse, på gåvolo-
giken som utbytesmedium och på det personliga förtroendet som
grundval för relationsbyggandet. Om en sådan rationalitet är för
handen kan den kapitalistiska andans grundpelare individualism,
konkurrens och profitmaximering inte samtidigt vara en korrekt
sammanfattning av rationaliteten. Dessa bägge är ömsesidigt ute-
slutande. Den sociala rationaliteten behöver dock inte vara icke-
ekonomisk. Eftersom den ekonomiska reproduktionen uppnås
genom att använda de sociala relationerna är det tvärtom så att den
är mycket ekonomisk till sin natur. Däremot är det svårt att före-
ställa sig att den kapitalistiska andan ges ett drag av socialt hän-
synstagande. Det är möjligt för ekonomin att vara socialt inbäd-
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dad, men mer tveksamt om det är möjligt för de sociala relationer-
na att vara inbäddade i kapitalismens anda.

Att ifrågasätta det självklara
Att acceptera den weberska analysen av entreprenören, kapitalis-
ten eller borgaren är att acceptera den klara skiljelinjen mellan de
två polerna. Jag har valt att ägna min forskning åt att överbrygga
detta gap, som jag på grundval av mina empiriska studier kommit
att se som ett betydande hinder för en djupare insikt om ekono-
miskt handlande (Hasselberg, 1998). Att konstruera grunderna för
en social rationalitet innebär inte, med den terminologi som
använts i den tidigare analysen, att man ersätter rationalism med
traditionalism, utan att man prövar hypotesen att traditionalism
kan vara ekonomiskt rationell. 

Konstruktionen av en social rationalitet som ett medel att över-
brygga klyftan mellan traditionalism och rationalism kan också
baseras på den diskussion som förs av Mary Douglas i boken How
institutions think. Douglas tar här upp frågan om hur kunskap soci-
alt konstrueras. Hon kritiserar å ena sidan de forskare som arbetat
med begreppet rational choice för att ha svårt att acceptera idéer om
solidaritet och sociala överenskommelser som bestämmande för
individens handlande (Douglas, 1987:8-9). Å andra sidan visar
hon att det finns en betydande tendens att idyllisera tanken om den
sociala överenskommelsens roll i samhället. Ett exempel är att
förespråkarna för rational choice själva uppfattar teorin som omöjlig
att applicera på lokalsamhällen (communities), på grund av att de
täta interpersonella relationerna ger upphov till en gemensam strä-
van efter ‘det kollektiva goda’. I sådana samhällen finns det inte
plats för egenintresset (Douglas,1987, kap. 2).

Det är alltså fråga om en polarisering av egenintresse och kol-
lektiva normer som inordnar sig i den dualistiska bilden av sam-
hällsutvecklingen. Även antropologisk forskning kan kritiseras för
en alltför tydlig polaritet, en polaritet som i detta fall uttrycks
genom idén att det primitiva samhället styrs av sociala normsys-
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tem, medan det moderna västerländska samhället styrs av individu-
ella val motiverade av egenintresset (Douglas, 1987:55-67, kap. 2).
Denna polaritet ifrågasätts av Douglas, som menar att det indivi-
duella handlandet i alla samhällen styrs av de sociala institutioner-
na, de som vi själva skapar.

Mary Douglas analys är värdefull inte bara för att den visar på
en väg att överbrygga gapet mellan rationalism och traditionalism,
utan också för att hon ger en rimlig förklaring till varför detta gap
existerar. Hennes förklaring, förankrad i Émile Durkheims och
Ludwig Flecks arbeten, är att varje samhälle innefattar ‘tankekol-
lektiv’, som vart och ett utvecklar en speciell ‘tankestil’ (Douglas,
1987, kap. 1). Denna tankestil, och de individer som reproducerar
den, utvecklar en viss resistens mot tankeelement som inte passar
ihop med den existerande tankestilen. 

Det är fullt möjligt att applicera Douglas insikter på forskning-
ens bild av kapitalisten. Den rationelle kapitalisten utgör ett viktigt
element i vårt samhälles tankestil. Det finns en generell acceptans,
även bland samhällskritiska forskare och skribenter, för denna bild
av economic man, antingen den uppfattas negativt eller positivt. Den
rationelle kapitalisten ‘finns’ alltså i någon bemärkelse – han finns
som en del av det västerländska tankegodset.

I det västerländska samhället idag är bilden av den rationellt
agerande människan en grundläggande föreställning, och denna
föreställning är i hög grad beroende av de weberska tankegångar-
na om den protestantiska etikens påverkan på rationaliteten.
Webers syn på den protestantiska etiken refereras ännu idag stän-
digt inom historisk forskning (se exempelvis Macfarlane, 1978:8,
44-52, 1987:224-225; Ossowska, 1986:77, 169; Augustine, 1994:
32; Kaudelka-Hanisch, 1993:102).

Webers idéer om den kapitalistiska andan ligger också till grund
för många av de antaganden angående den enskilde individens
rationalitet som man kan möta hos både ekonomer och ekonom-
historiker. Vi möter till exempel Webers idéer, i själva verket
starkt besläktade med den ekonomiska liberalismens idéer angå-
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ende ”economic man”, både i form av medvetna referenser i kurslit-
teratur (se till exempel Hunt, 1992:46-48) och i form av förutsatta
sanningar angående ekonomiskt handlande och ekonomiskt tän-
kande (se till exempel Sidney Pollards avfärdande av andra motiv
än vinstmaximering för det ekonomiska handlandet i Pollard,
1992:137 ff).

Den vedertagna uppfattningen har sedan blivit allmängods och
möter den uppmärksamme läsaren – implicit eller explicit – såväl i
dagspressen och idédebatten som i memoarer och biografier. Det
är en viktig uppgift att granska den forskning om kapitalister/före-
tagare som fått en sådan självklar plats i vårt samhälles kunskaps-
bas, för att inte säga mytbildning (se till exempel Lindqvist, 1996).

Avslutande diskussion
Vad innebär då kritiken av en kapitalistisk rationalitet för eko-
nomibegreppet? Hur omformulerar vi ekonomibegreppet så att
det omfattar en större del av det ekonomiska handlande som för-
siggår i vårt samhälle, även det som styrs av en social rationali-
tet?

En viktig del av detta arbete är att skapa en forskningstradition
inom de ekonomiska ämnena (nationalekonomi, företagsekonomi,
ekonomisk historia) som inte stannar vid att studera och skapa
modeller för formella organisationer och institutioner. Om vi inte
ser de ekonomiska aktörerna som personer, utan som represen-
tanter för organisationer, ser vi inte motiven för deras ekonomiska
handlingar. Vi ser inte heller den sociala väv som omger stora
delar av det ekonomiska handlandet, inom såväl börsnoterade
företag som i kommuner och familjer, och vad denna väv betyder
för ekonomisk utveckling. 

Möjligheten att åstadkomma revolutionerande förändringar på
detta fält måste emellertid betraktas som ganska begränsad.
Marknadsmodellen, som stöder sig mycket starkt på föreställ-
ningen att ekonomiskt handlande är motiverat av vinstintresse,
och att medlet för att uppnå målet är konkurrens, är ett domine-
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rande paradigm inom ekonomisk forskning. När kulturella aspek-
ter förs in i diskussionen, som inom skolbildningar som institutio-
nell teori och ekonomisk sociologi, fungerar de snarare som stöd-
trupper för marknadsmodellen än som redskap för att riva ner
och omforma. De döljer svagheterna, utan att ifrågasätta model-
lens grundvalar.

Det finns också starka praktiska och institutionella orsaker till
polariseringen mellan ekonomi och sociala relationer. I vårt sam-
hälle vilar forskningen på existensen av organiserade verksamhe-
ter som avger skriftliga källmaterial som är möjliga för forskaren
att bearbeta. Utan organisationer inga arkiv, skulle man kunna
formulera det. En ekonomi som kretsar kring personer, och som är
inbäddad i den relationen mellan personer, i förtroende, gåvor och
gengåvor, är inte synlig, och än mindre mätbar. Därför förefaller
det i forskningen oftast som om viktiga ekonomiska beslut fattas i
styrelserummen, när de, som Niklas Stenlås i sin avhandling visat,
i själva verket fattas på operakällaren (Stenlås, 1998; se även
Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup, 1999).

Det andra stora hindret för en helhetsbild av det ekonomiska
handlandet är disciplinbildningen inom den akademiska forsk-
ningen. Det är ett faktum att det finns en osynlig gräns mellan dis-
cipliner som undersöker offentliga handlingar (handlingar som
äger rum exempelvis på kommunalfullmäktige, i riksdagen eller i
en företagsstyrelse), och de discipliner som undersöker handlingar
som ägt rum inom privatsfären. Inom ekonomiämnena har det inte
varit vedertaget att korsa den linje som skiljer exempelvis företag
och familj (se dock till exempel Karlsson Stider, 2000). I stället
skiljer man på sak och person, på affärer och privatliv. Man förkla-
rar inte ekonomisk utveckling med personliga relationer. Å andra
sidan förklarar man inom ‘mjuka ämnen’ inte företeelser som äger
rum inom privatsfären med ekonomiska drivkrafter. Gränsen är
nästan omöjlig att överträda. I det här kapitlet har jag emellertid
sökt visa att det går. 
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Slutnoter
1. Föreliggande kapitel bygger till stora delar på kap. 1 och kap. 3 i författarens

doktorsavhandling: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk
1804-1856.

2. Skillnaden mellan ett inklusivt och ett exklusivt ekonomibegrepp har jag
utvecklat i en uppsats med titeln ”Hushåll och ekonomi. En begreppshistorisk
studie av relationen mellan hushåll och ekonomi 1736-1870”, vilken är under
publikation 2000.

3. Det existerar dock historiematerialistiska skolbildningar som på ett teore-
tiskt plan behandlar det individuella handlandet, av vilka den främste är den
tjeckiske historiefilosofen Karel Kosík (se Kosík, 1978 samt Dahlgren och
Florén, 1996:140-143). 

4. För en helhetsbild av de frågor som intresserade Webers generationskamra-
ter, se Mommsen och Osterhammel (1987) och där kanske särskilt Krügers upp-
sats: ”Max Weber and the younger generation in the Verein für Sozialpolitik”. Se
även Holton och Turner (1989:71): ”Simmel, Weber and Tönnies were, therefor, figures
within a critical but anxious perspective on the modernization process in Germany. This
anxious inspection of modern cultures also gave rise to questions about the origins of this pro-
cess.”

5. Se exempelvis Liebersohn (1993:21): ”Weber reported that the country had alrea-
dy passed the point of no return. ‘We are not at all asked by the historical development whet-
her we want it ...’”

6. Notera att den förstnämnda referensen hänvisar till inledningen i 1978 års
svenska upplaga av Den protestantiska etiken, vilken ursprungligen är skriven som
en inledning till Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie.

7. Marknaden är ju, trots att den på sistone kommit att uppfattas som en aktör
som kan reagera på och ha uppfattningar om företeelser utanför cirkulationssfä-
ren, ursprungligen en term som hänför sig till det utbyte som sker på en rumsligt
bestämd plats: marknaden (se Braudel, 1988:26-33, 36-40). 

8. Ratio, den latinska stammen i alla dessa ord, har många betydelser. Det kan
betyda räknande och beräkning, planering, sätt att tänka. Det kan också betyda
system, vetenskap, teoretiskt tänkande (Ahlberg, Lundqvist och Sörbom, 1982).

9. Naturligtvis är jag inte den första att uppmärksamma motsatsparet rationa-
lism – traditionalism hos Weber (se exempelvis Coniavitis, 1977:104). Se även
Collins (1985:61-79). Intressant i denna text är att författaren uppmärksammat
att rationaliteten, och därmed den kapitalistiska andan, står i motsats till sociali-
tet. Författarens diskussion om den kristna broderskapstanken handlar i grund
och botten om socialitet.
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10. Beträffande plikten att ge, ta emot och återgälda se särskilt Mauss
(1972:17, 27-28, 57-61). Beträffande forskningsläget angående gåvan som feno-
men, se Cheal (1988, kap. 1).

11. Beträffande kapitalbegreppet, se Broady (1989:171-227). Beträffande
utbildningens betydelse för anskaffandet av kulturellt kapital, se Bourdieu
(1984:13-14) samt Bourdieu (1996, passim). 

12. Broadys tolkning av Bourdieu föredras här framför originaltexterna, ett val
som har gjorts med hänsyn till den gedigna empiriska grund Broadys arbete vilar
på. När det gäller ett mindre centralt begrepp som socialt kapital är den överblick
författaren ger av betydande värde, eftersom de textmässiga beläggen är få och
spridda (se Broady, 1989:179-181). 

13. Det finns emellertid flera forskare som har använt Bourdieus idéer just för
att visa hur en grupp hålls samman (se exempelvis Marceau, 1989).

14. Se Hart (1988:191-192).
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Organisatorisk identitet 1

En mekanism
för att generera förtroende i kooperativ

(översättning Helena Lundin)

De som studerar organisationer har kommit att ägna stort
intresse åt den roll som förtroende spelar i organisationer.

Ett vanligt budskap är att när förtroendet väl finns där, är detta
ett viktigt instrument för koordination och kontroll. Vidare fram-
hävs såväl nackdelarna med misstroende som förtroendets flykti-
ga natur. Vad som dock är mindre klart i den aktuella litteraturen
är hur förtroende respektive misstroende genereras. Typiskt
ägnas de mekanismer eller processer genom vilka förtroende
genereras i olika organisationer och sammanhang endast ett sum-
mariskt intresse.

Detta kapitel bidrar till forskningen en studie av en förtroen-
deskapande mekanism som tycks vara av särskilt intresse i koo-
perativ eller andra medlemsbaserade organisationer. Det handlar
om hur medlemmarna identifierar sig med sin organisation.
Grundidén är att en stark identifikation hos medlemmarna med
kooperativet också är en betydelsefull mekanism för att skapa för-
troende inom organisationen. Denna insikt är viktigt eftersom
identitetsbasen tycks förändras när kooperativ blir större och ökar



i komplexitet. Traditionella betingelser för att skapa förtroende
mellan individer har därmed gått förlorade i många kooperativ.

I ett inledande avsnitt sammanfattas valda delar av den existe-
rande litteraturen om förtroende, med tyngdpunkt på förtroende-
byggande i moderna storskaliga kooperativ. Denna genomgång
avslutas i en hypotes som sedan testas empiriskt med data som har
hämtats från ett lantbrukskooperativ i Norge. I ett avslutande av-
snitt presenteras ytterligare reflektioner kring de empiriska resul-
taten och deras betydelse för vår förståelse av mekanismer som
skapar förtroende i kooperativa organisationer.

Teori och en hypotes
I en mångfald av vetenskapliga bidrag understryks förtroendets
betydelse (se till exempel Arrow, 1974; Stinchcombe, 1985, 1986;
Ouchi, 1979, 1980; Grannovetter, 1985; Bradach och Eccles, 1989;
Coleman, 1990; Sheppard och Tuchinsky, 1996; Gambetta, 1988;
Putnam, 1993 eller Powell, 1996). Ett genomgående tema i bidra-
gen är att förtroende är en viktig mekanism för kontroll och koordi-
nation i organisationer, samt ett nödvändigt inslag för att utveckla
goda relationer. Av litteraturen att döma, verkar en hög förtroende-
nivå vara av stor betydelse för organisationens effektivitet.

Till exempel hävdar Arrow (1974) att praktiskt taget alla kom-
mersiella transaktioner innehåller ett visst mått av förtroende.
Förtroende är vidare centralt när man genom ömsesidiga normer
inom ett socialt nätverk ska etablera socialt kapital. Upprepade
transaktioner hjälper till att skapa ett rykte av trovärdighet och
pålitlighet. Enligt Powell (1996) är förtroende och andra former av
socialt kapital speciellt intressant eftersom de är ‘moraliska resur-
ser’ som fungerar på ett sätt som fundamentalt skiljer dem från
fysiskt kapital. Tillgången på socialt kapital ökar istället för min-
skar ju mer det används. Förtroende kan till och med tappa i värde
om det inte används regelbundet.

Det är inte förvånande att de som studerar kooperativa organi-
sationer också uppmärksammar vikten av förtroende. Medlemmar
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i ett kooperativ strävar typiskt efter att upprätthålla en viss grad av
oberoende, för att inte riskera att delegera för mycket av den egna
friheten till lednings- eller stabsfunktioner i kooperativet. Viktigt
är såväl förhärligandet av kooperation som idé som medlemmarnas
beredvillighet att acceptera kortsiktiga förluster om det innebär en
vinst på lång sikt. Informell kontroll och koordination genom soci-
ala normer spelar stor roll. Enligt Powell (1996:62) visar just för-
troende på självorganiseringens inneboende kraft och autonomi,
tyngd av vare sig en tredje parts övervakning eller en hård kon-
kurrens på en marknad. Denna tredje väg tycks speciellt viktig för
kooperativa organisationer, organisationer som till exempel
Williamson (1991, 1993) betecknar ‘hybrider’ eller som Bradach
och Eccles (1989) kallar ‘blandade former’. Eftersom koordination
och kontroll i sådana organisationer varken kan fullbordas genom
marknadspriser eller genom ordergivning, fyller förtroendet här
en lucka. Framgångsrika kooperativ karaktäriseras genom sin för-
måga att fylla dessa luckor med hjälp av starka sociala band, som
bygger på ömsesidighet, långsiktigt tänkande och förtroende.
Såväl Røkholt (1999) som Spear (1999) menar att förtroende
kopplat till socialt kapital är centralt i sina diskussioner om förde-
larna med den kooperativa formen.

En annan anledning till att förtroende är viktigt i just kooperati-
va organisationer, är dess potentiella förmåga att mildra problem
som uppstår på grund av att ägande och kontroll är separerade
(Fama och Jensen, 1983). Agency-baserad analys har varit före-
mål för ett ökat intresse i de senaste årens kooperativa studier.
Bland annat varnar Nilsson (1998) för att kooperativa organisatio-
ner har allvarliga tillkortakommanden. Han räknar upp ett flertal
grundläggande problem: medlemmarna har inte möjlighet att kon-
trollera ledningen, investeringarna är kortsiktiga, ackumulerade
investeringar ligger under ekonomiskt optimum, et cetera . 

Det är intressant att agency-teori inbjuder till en ökad förståelse
för hur man kan hantera den kooperativa formens inneboende
svagheter. Men den borde också bli en naturlig del av forsknings-
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agendan för kooperativa forskare för att klargöra den kooperativa
formens potentiella fördelar. Hittills har förtroende inte givits en
självklar plats i agency-teorin. En bättre förståelse för förtroendets
natur, skulle bidra till en mer nyanserad och realistisk diskussion
om agency-problemet i kooperativa organisationer. Följaktligen
har förtroende potential inte bara att motverka dessa problem,
utan också att tillföra en mer sund dos av realism i den något för-
enklade förklaringsmall på vilken teorin är uppbyggd. 

Om förtroende är så grundläggande, borde vårt intresse öka för
hur förtroende skapas. Under vilka omständigheter är det mest
troligt att förtroende utvecklas? För att svara på den frågan, måste
man komma ihåg att förtroende är ett högst situations- och
omständighetsbaserat fenomen, vilket den definition av förtroen-
de, som Gambetta föreslår, tydligt visar:

Trust is a particular level of the subjective probability with which an
agent assesses that an another agent or group of agents will perform
a particular action, both before he can monitor such action, and in a
context in which it affects his own action.

(Gambetta, 1988:217)

Förtroende skapas alltså under speciella omständigheter, och alla
inblandade parter kan dra nytta av det. Under mindre gynnsamma
förhållanden försämras förtroendet lätt, och agency-problemet
uppstår lättare och påverkar kooperativets dynamik. Samman-
hållningen i organisationen kan bli allvarligt hotad. Förtroende är i
huvudsak en beskrivning av vissa kvaliteter i relationsförbindelser.
Om förtroende ska fungera eller inte, beror i grund och botten på
egenskaperna i relationen mellan den som hyser förtroende och
den som förvaltar förtroende. Det är värt att betona hur nära för-
troende och risk står varandra, vilket är ett annat grundläggande
fenomen i organisationslivet. Förtroende och risk kan till och med
ses som två sidor av samma mynt. 

Ju mer krävande villkor, desto mer komplicerad och resurskrä-
vande är processen att bygga upp förtroende. Krävande förhållan-
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den kan vara knappa resurser (tid, pengar, erfarenhet) eller stri-
dande intressen mellan de inblandade parterna. Komplikationer
kan såväl relateras till den kooperativa verksamhetens skala och
omfattning, som till ökande antal medlemmar. Stora organisatio-
ners strukturella komplexitet innebär att medlemmar ofta saknar
möjlighet att delta i värdestegrings- och upprepade/ förnyade
utbyten (incremental and repeated exchanges), vilket verkar vara den
mekanism som underlättar utvecklingen av förtroende i mer intima
inramningar (settings).

De flesta av västvärldens kooperativa organisationers står idag
inför alltmer utmanande förhållanden, delvis beroende på allt hår-
dare konkurrens. van Bekkum et. al. (1997) refererar till en ökad
våg av sammanslagningar. Kooperativen tenderar att bli allt större
med allt mer komplexa inre liv. De interna relationerna blir således
mer anonyma, och förutsättningarna mindre gynnsamma för att
skapa personliga förtroendeband, så kallat ‘tjockt’ förtroende.
Gruppen medlemmar blir alltmer heterogen. Trycket på medlem-
marna att specialisera sig ökar, vilket tenderar att hota samman-
hållningen i kooperativet. 

Den uppgift som står för dörren är att klargöra vilken typ av
förtroendegenererande mekanismer som är mest relevant under
dessa nya förhållanden. Alldeles speciellt tänker jag på större,
moderna kooperativa organisationer som försöker överleva i den
ökande konkurrensen på marknaden. Fortsättningsvis kommer
uppmärksamheten att vara riktad mot en av dessa mekanismer –
förtroende baserat på organisatorisk identitet. 

Förtroende baserat på organisatorisk identitet
Förtroende baserat på organisatorisk identitet tycks öka i betydel-
se för modern, storskalig kooperation. Sheppard och Tuchinsky
(1996) skiljer mellan tre baser för förtroende: förtroende baserat
på rädsla för förlust (deterrence), kompetensbaserat förtroende
(competence), och förtroende baserat på en gemensam identitet
(identification). De tre begreppen antas vara ordnade hierarkiskt.



Vidare förutsätter de att en hierarkisk rangordning även existerar
mellan de tre typerna av förtroende. Den första nivån av förtroen-
de är att parterna riskerar att förlora för mycket om de fuskar
(rädsla att förlora). Den andra nivån är när man kan förutsäga sin
samarbetspartners väl, och därmed skydda sig mot att de fuskar
(kunskapsbaserat förtroende).

En minsta förutsättning för de flesta affärsmässiga relationerna
är att de inblandade aktörerna gör som de har sagt, samt att den
information man delar inte delas med fel personer. En primär moti-
vation för att hålla vad man lovat är rädslan att förlora eller att det
finns åtgärder för att avskräcka oönskade gärningar (deterrence).
Den andra basen för förtroende förutsätter en förmåga att förutsä-
ga den andra parten, vilket gör det möjligt att göra upp planer,
investeringar eller ta andra beslut baserade på den andra partens
beteende. Förmågan att förutsäga kräver förståelse. 

Vad som dock är mest intressant i vårt fall är den högsta nivån av
förtroende, förtroende baserat på en gemensam identitet. Det karaktä-
ristiska hos den här typen av förtroende, är att man helt internaliserar
de andra parternas preferenser, och kan identifiera sig med dessa.

Identitet är ett kraftfullt verktyg för sociala aktörer för att skapa
mening, vilket har uppmärksammats inom sociologin under senare
år (se till exempel Castells, 1997; Melucci, 1989; della Porta,
1999). Till exempel skriver Melucci:

Collective identity is an interactive and shared definition produced
by several interacting individuals who are concerned with the orien-
tations of their action as well as the field of opportunities and con-
straints in which their action takes place.

(Melucci, 1989:34)

Melucci (1989) argumenterar vidare för att kollektiv identitet –
förstådd som en process – har tre grundläggande dimensioner: för
det första att formulera mentala kartor (cognitive frameworks) över
vilka målen är; för det andra att aktivera relationerna mellan de
aktörer som kommunicerar, förhandlar och fattar beslut; och för
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det tredje att ‘investera’ i känslomässiga relationer som låter indivi-
derna känna igen sig själva i de andra.

Processen att konstruera, underhålla och utveckla en kollektiv iden-
titet utgör en bas för aktörerna att utforma sina förväntningar och
beräkna nytta och kostnader för olika handlingsalternativ. Att utveckla
en kollektiv identitet är en känslig process som kräver kontinuerliga
investeringar. Identitet förutsätter internalisering och går därmed dju-
pare är rollbegreppet. Som Castells uttrycker det:

... this is why identities are so important, and ultimately, so powerful
in this ever-changing power structure – because they build inter-
ests, values, and projects, around experience, and refuse to dissolve
by establishing a specific connection between nature, history, geo-
graphy and culture.

(Castells, 1997:360) 

Det är intressant att ställa sig frågan hur aktörer gör sina mentala
och känslomässiga investeringar inom ramen för sitt byggande av
en kollektiv identitet, och hur olika aktörers kapacitet att utveckla
sina kollektiva identiteter på olika sätt. Många faktorer kan med-
föra en känsla av gemensam identitet i en organisation. Bland de
viktigaste är att det finns gemensamma produkter, målsättningar
och en strategi som man delar. Det kan handla om att dela ett
namn eller formell status; geografisk närhet; närvaron av en lång
och mångfacetterad historia, eller att partnerna har en uppsättning
gemensamma värderingar. 

När vi studerar diversifierade kooperativ med många verksam-
hetsgrenar är det naturligt att länka identiteten till värderingar,
men inte nödvändigtvis till generella värderingar som är lika vikti-
ga för alla medlemmar. Till exempel identifierar Gåsdal (1987) i en
empirisk studie av de beslutsprocesser genom vilka jordbrukare
väljer sina kanaler för marknadsföring, tre separata uppsättningar
av värderingar:
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– Värdet av ekonomiska vinster och ekonomisk trygghet inberäknat
värdet av friheten att utnyttja alla möjligheter på marknaden etc.
Den här gruppen är särskilt förknippad med marknaden, en social
institution i vilken nästan alla Norges jordbrukare deltar som kon-
kurrenter.

– Värdet av jordbruksorganisationssystemens inflytande, service,
medlemsprivilegier, symboler och ideologi etc. Den här gruppering-
en är förknippad med organisationssystem, och förväntas vara sär-
skilt stark bland jordbrukare som hör till detta system.

– Värdet av decentralisering, en personlig relation till personer man
är beroende av, och mer självstyre när det gäller personliga och
lokala affärer et cetera... Denna gruppering förknippas med under-
ordnad social position som klassificeras genom beslutsprocessen i
omgivande hierarkiska sociala strukturer. I vårt fall är hierarkierna
jordbruksorganisationerna och myndigheterna.

(Gåsdal, 1997:143-144)

Den grupp av jordbrukare som lade störst vikt vid friheten att
utnyttja en ostadig marknad betecknas som ‘affärsbönder’ (business
farmers). Gruppen jordbrukare med störst vikt vid den kooperativa
ideologin och strategin, betecknas som ‘organisationsbönder’
(organisation farmer), och den grupp jordbrukare som lade störst
vikt vid decentralisering benämns som ‘lokala bönder’ (local far-
mers). Dessa skillnader påverkar när olika medlemmar gått med
och hur länge de sedan varit med, likväl som deras intensitet i del-
tagandet och kvaliteten i deras förväntningar. I en lite mer blygsam
version skulle denna typologi kunna exemplifiera vad Castells
(1997) har valt att beteckna ”project identity”:

”Project identity characterizes the situation when social actors – on
the basis of whichever cultural materials are available to them, build
a new identity that redefines their position in society, and by doing
so, seek the transformation of overall social structure.”

(Castells, 1997)
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De nödvändiga investeringarna för att åstadkomma ett förtroende
baserat på organisatorisk identitet är större än de som behövs för
att etablera ett förtroende baserat på kunskap eller rädslan för att
förlora. Vinsterna av detta förtroende är också större än den effek-
tivitet och flexibilitet som kommer ur de andra två förtroendety-
perna. När en relation är uppbyggd kring en organisatorisk
gemensam eller kollektiv identitet, är det möjligt för den ena part-
nern att agera i den andres ställe.

Faktum är att ett förtroende baserat på en gemensam identitet
är den enda typen av förtroende som är starkt nog att upphäva
agency-problemet. Även de andra typerna av förtroende kan låta
en person, grupp eller företag bli mer beroende av andra, men ett
förtroende baserat på gemensam identitet är det enda som tillåta en
partner att agera självständigt, eftersom man vet att ens intressen
ändå kommer att tas till vara i det långa loppet.

Detta samspel bär uppenbara likheter med de principer för växel-
verkan och utbyte (serial reciprocity) som är central i kooperativa
organisationer (Ouchi, 1980). Ju mer medlemmarna identifierar sig
med kooperativet, desto mer bundna är de till kooperativets strategi.
Påstående: Ju mer medlemmarna identifierar sig med kooperati-
vet, desto mer litar de på kooperativets ledning, och desto mer
benägna är de att låta sig bindas av kooperativets strategi.

Data
Nedan presenteras resultaten av en empirisk undersökning av ett
norskt jordbruksförsäljningskooperativ, som här kallas ”ALFA-
kooperativet”. Kooperativet är medlem i Norska Köttproducen-
ters Förbund. ALFA-kooperativet ägs av 2300 bönder och täcker
Norges attraktiva sydvästra marknad. ALFA-kooperativet är känt
för att vara bland de mest innovativa enheterna. En grundläggande
del i deras strategi är att sträva efter maximal kontroll över det ver-
tikala produktionsflödet, från stall till tallrik. Därför är det viktigt
att medlemmarna är villiga att binda sig till kontrakt som kräver
respekt för kvalitetsnivån och att man håller leveranstiderna.



Den teoretiska strukturen för hypotesen ovan är operationalise-
rad i en Lisrel-modell (Jøreskog, 1988). Kärnan i modellen är att
försöka modellera medlemmarnas attityder gentemot kooperati-
vets affärsstrategi, som en funktion av hur de identifierar sig med
kooperativet, liksom i hur hög grad de litar på kooperativet.
Modellen bygger på en oberoende hypotes (identifikation), en
mellanliggande hypotes (förtroende), och en beroende hypotes
(engagemang). Engagemang mäts genom ett index som består av
tre lika tungt viktade indikatorer för några av konsekvenserna av
de rådande strategierna för de inblandade medlemmarna, snarare
än själva strategin i sig. Det tillfälle vid vilket den normale med-
lemmen i huvudsak möter kooperativets nya strategi, är vid en
ökad grad av kontraktsproduktion.

Medlemmarna ombads att förhålla sig till tre relaterade påståen-
den (indikatorerna 1-3 i Tabell 1). Den första indikatorn rör pre-
misserna för kontraktsintegration; att såväl en ökad kontroll av pro-
dukternas kvalitet, som förbättrade leveranstider kommer att öka i
betydelse under åren framöver. Medlemmarna ombads vidare
bedöma den strategi som var mer direkt relaterad till kooperativets
faktiska policy. Slutligen bad vi medlemmarna att svara på ett
påstående som hade att göra med belöningspaketet. Skulle de också
acceptera att ALFA-kooperativet ändrar i deras ersättningssystem,
så att strategin skulle underlätta i finansieringen? Två indikatorer
mäter förtroendet i mellanhypotesen kring vilket hela modellen är
uppbyggd. Den första indikatorn handlar om huruvida medlem-
marna litar på kooperativets procedur för att klassificera produk-
terna eller inte. Den här frågan är särskilt intressant på grund av
sin karaktär av att sätta bocken till örtagårdsmästare. Kooperativet
gör alla kontroller som har med uppskattningen av djurkropparnas
värde att göra, och har ett ekonomiskt intresse av att betala enskil-
da leverantörer så lite som möjligt. Trovärdighet är helt avgörande
för att den här dubbla rollen ska fungera bra i längden.
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Tabell 1.
Mätning av de tre centrala hypoteserna (1=Instämmer inte alls, 7=Instämmer helt)

99 %
Genom- Standard- konfidens- N

snitt avvikelse intervall

Indikator 1: ”Kvalitetskontroll och 5,9 1,3 5,72-6,06 370
efterfrågestyrda leveranser kommer
att bli allt viktigare i framtiden.”

Indikator 2: ”Det är positivt att koope- 5,6 1,6 5,34-5,77 378
rativets produktionsanläggning
kontinuerligt ökar sin efterfrågan på
produktleveranser, i de perioder då det
är störst efterfrågan på marknaden.”

Indikator 3: ”I framtiden borde ALFA- 5,4 1,7 5,23-5,67 378
kooperativet belöna leverantörerna
när de levererar produkter vid de tid-
punkter då efterfrågan är som högst.”

Mellanliggande hypotes: Förtroende

Indikator 4: ”Jag har förtroende för 5,1 1,9 4,78-5,33 312
det sätt som ALFA-kooperativet 
klassificerar mina produkter.”

Indikator 5: ”I allmänhet är det en 5,3 1,6 5,05-5,47 371
sund balans mellan värdet av vad 
jag ger till kooperativet [...] och 
värdet på det som kommer tillbaka 
från kooperativet.”

Oberoende hypotes: Identifikation

Indikator 6: ”Erfarenhet Nominalskala: ”Ja”, ”Nej”
som förtroendevald.”

Indikator 7: ”Upplever mig själv som Nominalskala: ”Ja”, ”Nej”
delägare i kooperativet.”
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Beroende hypotes:
Engagemang 



De flesta medlemmarna verkar lita på kooperativets sätt att
klassificera deras produkter (Tabell 1). Det andra förtroendemåt-
tet är huruvida medlemmarna litar på, eller inte litar på, att det i
det långa loppet finns en rimlig balans mellan det värde som koo-
perativet får och värdet som de själva får tillbaka. En bedömning
av det här slaget är förstås komplicerad. Varje individuell medlem
måste uppskatta balansen mellan avkastning och investering i
längden, på relativt intuitiva grunder. Det är här som förtroende
träder in på scenen.

Indikatorerna ”erfarenhet som representant” och ”jag ser mig
själv som delägare i kooperativet” mäter graden av identifikation,
och detta är den oberoende hypotesen. Den centrala frågan är om
medlemmarnas identifikation står i relation till, inte bara deras
individuella jordbruk, utan också till organisationen, det vill säga
kooperativet som sådant.

Det finns goda skäl till denna operationalisering när man vet
vad som ofta händer med människor som förunnats privilegiet att
tjäna som representanter för andra. De får tillgång till mer infor-
mation och de behöver också försvara kooperativets strategi. De
behöver tänka på och analysera frågor ur organisationens per-
spektiv. Deras analysapparat lyfts upp ett steg, jämfört med det
egna jordbruket. Termen ‘representant’ leder naturligt tanken till
roller, regler och identitet. Skiftet av analysnivå, från individen till
kollektivet, kan bidra till att förhöja individers uppfattning om
den nära kopplingen mellan deras egenintresse och kollektivets
välfärd, särskilt om man har en tillräckligt långsiktig horisont
(Tyler, 1996:375). Modellens struktur presenteras i Figur 1 nedan:
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Figur 1.
En modell för identifikationsbaserat förtroende.

Resultat

Medlemmarna i exemplet ALFA-kooperativet delades upp i strata
med hänsyn till typen av produktion (svin, nötkreatur, får). De
relativa proportionerna av de tre produktionstyperna är desamma
som de relativa proportionerna i hela beståndet. För att testa frå-
gorna skickades en pilotenkät ut till 150 medlemmar. Alla frågor
granskades också av tre av kooperativets medlemmar i min närva-
ro, vilket gav mig möjlighet att klargöra intentionen och formule-
ringarna. En slutlig enkät, baserad på testfrågorna, konstruerades
och skickades ut till 615 medlemmar. 387 medlemmar svarade vil-
ket ger en svarsfrekvens på 65 procent. Svarsfrekvensen för alla
typer av produktion var relativt jämn. Eftersom två av indikatorer-
na (”erfarenhet som representant” och ”delägare”) är ordnings-
variabler, beräknades en ”polychoric correlation matrix” (Jøreskog,
1990).
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Tabell 2 
Parameterskattningar för LX (observerade, exogena indikatorer)
och LY (observerade, endogena indikatorer)

LX1 LX 2 LY 1 LY 2 LY 3 LY 4 LY 5

Skattning 0,75 0,61 0,71 0,78 0,67 0,82 0,87
Standardfel (0,10) (0,10) (0,09) (0,10) (0,07) (0,07) (0,07)
T-värde 7,17 6,09 7,88 7,52 9,10 11,60 12,63

Tabell 3
Parameterskattningar för BE och GA (strukturkoefficienter)

BE GA

Skattning 0,58 0,65
Standardfel (0,12) (0,16)
T-värde 4,92 4,14

Den förklarade variansen är 0.42 för förtroende och 0.33 för ‘atti-
tyd till kontraktintegration’. Modellen visar sig vara mycket
robust. RMR (”Root-Mean-Square-Residual”) mäter genomsnittet på
avvikelserna. RMR bör vara så nära noll som möjligt och inte stör-
re än 0.04. I min modell är RMR 0.031, vilket indikerar en bra
passning. I alla exempel visar vidare chi-square-testet höga p-vär-
den (i den här typen av modeller är höga p-värden ett stöd för
modellen, i motsats till det konventionella sättet att organisera chi-
square-testet). För min modell är p-värdet 0.51 vilket indikerar
god passning.

Ett problem med chi-square-testet är att chi-square ökar som en
funktion av (ökat) antal observationer. Små skillnader mellan
observerad kovarians och uppskattad kovarians kan därmed upp-
fattas som stora när man har ett stort antal observationer. Stora
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avvikelser kan uppfattas som ett mindre problem när man har ett
litet antal observationer. Generellt sett är sådana problem en var-
ning. I min modell är dock det kritiska antalet=652, medan däre-
mot antalet observationer är 281. Eftersom antalet observationer
ligger under det kritiska antalet, är det ovan nämnda problemet
inte så allvarligt.

RMSEA (”Root-Mean-Square-Error-of-Approximation”) mäter
avvikelsen per grad av frihet i modellen. RMSEA är oberoende av
antalet observationer. När passningen är perfekt är RMSEA noll.
Cudeck och Brown (1983) hävdar att RMSEA lika med eller
mindre än 0.05 är ‘god passning’, medan RMSEA lika med eller
mindre än 0.8 är ‘acceptabel passning’. RMSEA- måttet innehåller
ett p-värde. I de fall där detta p-värde är högre än den önskade till-
försiktsnivån (till exempel 0.05), ska den huvudhypotesen inte för-
kastas. I mitt exempel är RMSEA 0.0 och det relaterade p-värdet
0.90, vilket indikerar ‘god passning’. Det främsta resultatet av
denna Lisrel-modell är att påståendet bekräftas.

För att verifiera resultatet utfördes dessutom en diskriminant-
analys. Resultaten av denna är konsistenta med de slutsatser som
kan dras ur Lisrel-analysen, vilket innebär att identifikationen
(mätt som ”erfarenhet som representant” och ”identitet som delä-
gare”) har ett bättre förklaringsvärde än någon annan bakgrund-
variabel, när det gäller attityden till ‘kontraktintegration’ (leve-
ranskontrakt, tid och kvalitet).

Implikationer och slutsatser
Förtroende spelar en formativ roll i såväl formella som informella
organisationsprocesser och nivån på förtroende respektive misstro
får återverkningar på flera nivåer i organisationslivet. Mitt syfte
har varit att undersöka förtroende baserat på organisatorisk iden-
titet, som antas vara av särskilt intresse i moderna storskaliga koo-
perativ. Min empiriska undersökning stöder påståendet att förtro-
ende baserat på organisatorisk identitet är en viktig mekanism för
att skapa förtroende i kooperativa organisationer. Resultatet kan
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man begrunda med utgångspunkt i ett resonemang om ”gatekeepers”
(Giddens, 1990). Giddens utvecklar en distinktion mellan förtro-
ende i småskaliga situationer, där man möts ansikte-mot-ansikte
och förtroende i större, komplexa, och mer anonyma sociala situa-
tioner. Gatekeepers är de personer eller funktioner som förmedlar
och bringar klarhet i de anonyma, abstrakta systemen åt de vanliga
medlemmarna. Gatekeepers är budbärare och deras position är bok-
stavligen länkade till deras pålitlighet och trovärdighet. Medlem-
mar som varit representanter är speciellt viktiga när det gäller att
behålla sammanhållningen i kooperativet.

Moderna producentkooperativ är stora och komplexa sociala
strukturer, och de har utvecklat komplexa strategier. Medlemmarna
är en heterogen blandning, som varierar när det gäller storlek, typ av
produktion, var de finns och preferenser. I den här typen av abstrakt
social struktur är förutsättningarna för att skapa förtroende mer
krävande än i små och enklare sociala strukturer. Detta är anled-
ningen till att förtroende baserat på en gemensam identitet spelar en
så stor roll. 

Betydelsen av den kollektiva identiteten förstärks ytterligare av
att relationen mellan kooperativ och medlem är asymmetrisk när
det gäller tillgång till informationsflöde om marknadspriser, kund-
beteenden etc. Lednings- och stabsfunktionerna i kooperativa och
andra federativa organisationer har tillgång till mer information än
vad de vanliga medlemmarna har. Då relationen är asymmetrisk är
det, för att kooperativet ska fungera smidigt, nödvändigt att med-
lemmarna litar på kooperativet och dess representanters goda in-
tentioner. Förtroende som baseras på en gemensam identitet är
därför av särskilt intresse då det har potential att reducera
agency-problemet i moderna storskaliga kooperativa organisationer.
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Kunskaper om och attityder
till kooperativt företagande

Här presenteras resultaten av en studie om kunskaper om och
attityder till kooperativt företagande i Sverige. Det finns

efterfrågan på kunskap om kooperativa företag för att utveckla ny-
och befintlig kooperation, bland annat som en del i den offentliga
sektorns förnyelse. Syftet med denna studie var att undersöka om
det finns samband mellan uppfattningar om kooperativa företag
och villkoren för kooperationens utveckling. Praktikfall från 14
myndigheter eller rådgivningsinstanser har studerats och 24 inter-
vjuer genomförts. Resultaten visar att det finns bristfälliga kun-
skaper om, och negativa attityder till, kooperation som fenomen.
Oklarheter finns om företagens målsättning och deras karakteristi-
ka. Här argumenteras för både kortsiktiga informationsinsatser
och långsiktiga utbildningsåtgärder för att förbättra attityderna till
kooperativt företagande. 

En statlig utredning, Företagskooperativa utredningen, under-
sökte under åren 1995-96 bland annat om de kooperativa företags-
formerna är missgynnade i jämförelse med andra företagsformer.
Bakgrunden till utredningen var att svensk kooperation hävdade att
det saknas konkurrensneutralitet och likvärdiga villkor för de koo-



perativa företagen i förhållande till andra företagsformer, främst
aktiebolagen. (SOU: 1996:31, s 61-66) I direktiven står det:

från kooperativa organisationer framhålles ofta den bestämda upp-
fattningen att en stor del av de problem organisationerna möter i
sina kontakter med övriga sektorer i samhället bottnar i bristande
kunskaper och negativa attityder kring kooperativt företagande

(Direktiv, 1994:149:5-6). 

Denna studie var en del av utredningen och med kooperation
avses här en autonom association av personer som frivilligt sam-
verkar för att tillgodose sina ekonomiska, sociala och kulturella
behov genom ett gemensamt ägt och demokratiskt styrt företag
(KOOPI, 1995).

Med autonom menas att kooperationen är oberoende av staten
och andra företag. Med frivillig anses att medlemmarna är fria att
lämna kooperativet om de vill. Att möta medlemmarnas behov
betyder att företagen etableras för medlemmarna. Dessa äger och
styr företagen på ett demokratiskt sätt. Varje medlem har en röst.
Kooperation och demokrati anses ofta oupplösligt förenade
(Svärdström, 1975:15).

Att driva affärer i vår tid har blivit kunskapsintensivt och
utbildning prioriteras i företagens verksamhet. Företag söker lös-
ningar i samverkan med sin omgivning och företagens relationer
till omvärlden har ökat i betydelse. Håkansson och Johansson
(1987) betonar den enskilda aktörens relationer i nätverk för före-
taget och dess affärsverksamhet.

Aktörer som till exempel myndigheter och deras relationer och
attityder till kooperativa företag kan ha avgörande betydelse för
kooperativens utveckling. Den kunskap, de känslor eller föreställ-
ningar som enskilda aktörer har påverkar deras förmåga att tolka
omvärlden och åstadkomma förändring. Om aktörer till exempel
utifrån tidigare erfarenheter har negativa förväntningar på en före-
teelse kommer de att fånga upp de sidor av företeelsen som över-
ensstämmer med dessa föreställningar. 
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Attityder
Bland de faktorer som omger företagandet utgör attityder en viktig
del. Patel och Davidson (1991:70), definierar en individs attityd
som en grundläggande värdering hos individen. Värderingar ut-
görs av utsagor om hur olika fenomen borde vara och är normativa
(Eriksson, 1995:14). En verbalt uttryckt attityd kallas för åsikt
(Wärneryd, 1979:168-201). En persons attityd står för något mer
än vad vederbörande tycker om en företeelse. När attityder stude-
ras skiljer vi mellan individer med en negativ respektive en positiv
inställning. Positiva och negativa attityder beror i stort på kulturen
som omger individen och kan påverkas bland annat av den status
en företeelse har i omvärldens ögon. 

Attityder består vanligen av tre delar: en kognitiv (kunskaps-
styrd), en affektiv (känslostyrd) och en handlingsbenägen del.
Den kognitiva komponenten innehåller det som individen tror
eller vet om attitydobjektet. Individens uppfattning kan överens-
stämma med verkliga förhållanden men den kan också avvika.
Den affektiva komponenten avser individens känslor till attityd-
objektet till exempel gillande eller avsky. Den affektiva komponen-
ten i en attityd betraktas närmast som värderande reaktioner.
Handlingsbenägenheten uttrycker sannolikheten för vissa beteen-
den gentemot attitydobjektet. Kunskap om attityder kan förklara
mänskligt beteende och påverka utformningen av åtgärder för att
forma och ändra både attityder och beteende.

Genom information om ett objekt kan vi framkalla förändringar
i en individs attityd till det. Känner individen behovstillfredställel-
se med ett visst objekt blir individens attityd till det positiv.
Attityder styr vidare vårt sätt att handla, och beteendet styr atti-
tydbildningen i positiv eller negativ riktning (Granberg, 1994:116-
117). Har en individ till exempel positiv attityd till kooperativa
företag är det möjligt att den köper företagens produkter. Har en
individ negativ attityd till kooperativa företag undviker den till
exempel att bli medlem eller etablera nya kooperativa företag.
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Att analysera attityder förutsätter att vi tar hänsyn till männi-
skans psyke och jag antar alltså att attityder påverkar människans
handlingar, och att individens handlingar är avgörande för en
organisations handlingar. 

Syfte och metod
Denna studie har sin utgångspunkt i en uppfattning att en stor del
av de kooperativa företagens utveckling tar sin plats i det system
av relationer som etableras mellan företag och aktörer i deras om-
givning (Fregidou-Malama, 1994). 

Den preciserade problemställningen har formulerats som följer:

1. Föreligger det bristande kunskaper om och attityder till kooperativt
företagande hos individer som kan relateras till a) företagsberoende
faktorer som arbetsuppgifter b) företagsoberoende faktorer som
utbildning och annan arbetslivserfarenhet?

2. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra kunskaper om och attityder
till kooperativt företagande och skapa likvärdiga villkor gentemot
andra företagsformer? 

(Fregidou-Malama, 1994:54-56)

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av fallstudier
och intervjuer. Informationsmaterial i 14 rådgivningsinstanser (se
referenser) studeras i ett första steg. Målet är att analysera hur
dessa uppmärksammar den kooperativa företagsformen. I ett
andra steg intervjuas 24 personer. Målet var att kartlägga kun-
skaperna om samt attityderna till kooperationen, hos olika grupper
av personer eller organisationer. Med detta som utgångspunkt ana-
lyseras enskilda personers förklaringar till vad dessa kunskaper
och attityder grundas på, och hur detta påverkar villkoren för koo-
perationens utveckling. Sekundär- och primärkällor används för
insamling av informationsdata. 

Studien fokuserar på Föreningsbanken, Handelsbanken, Spar-
banken, Patent- och registreringsverket, NUTEK, ALMI-företags-
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partner, SEB-starta eget bidrag, Företagarcentrum, Konkurrens-
verket, Länsstyrelser, Tingsrätt, FAR-Föreningen auktoriserade
revisorer, Dagens Industri, Affärsvärlden, Uppsala Nya Tidning,
Sveriges Riksdag-Näringsutskottet, Dagab samt Institutionen för
ekonomi-SLU.

Inom var och en av de ovan nämnda grupperna väljs personer ut
för intervju av semistrukturerad karaktär. Tyngdpunkten i arbetet
ligger i att finna fram till de intervjuades uppfattningar om och vär-
deringar till kooperativt företagande och söka svar på frågan hur
dessa påverkar villkoren för kooperationens utveckling.

Information om kooperativa företag

Tidigare studier
Intresset för studier som fokuserar på olika gruppers inställning
till kooperation är stort både i Sverige och internationellt (Mooi
och Devi, 1997, och Okamoto, 1997), men empiriska studier som
behandlar kunskaper om och människors syn på kooperativa före-
tag i Sverige är begränsade. Enligt kooperationsutredningen är
kooperationen en försummad och i flera avseenden outnyttjad
företagsform. De kooperativa frågorna och behoven att utveckla
till exempel kooperativ teori och tillräckliga data om kooperation
är förbisedda vid resursernas tilldelning. Främst beror detta på att
samhället och näringslivet domineras av privata eller samhällsägda
företagsformer. Samhällets och beslutsfattarnas kunskap om koo-
perationens karakteristika är liten (SOU 1981:60, s 400-421).

Tidigare studier, vilka täcker 70-, 80- och början på 90-talet,
behandlar bland annat myndigheters informationsmaterial, gran-
skar läromedel och studerar elevers eller lärares attityder till koo-
perativa företag. Resultaten tyder på att man har missgynnat och i
vissa sammanhang till och med diskriminerat den kooperativa
verksamhetsformen. Som tänkbara orsaker till kooperationens
undanskymda plats angavs brist på kunskap om kooperationens
verksamhet både bland myndigheter och allmänheten.
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Den övergripande attityden till kooperationen har varit negativ
och avvisande i synnerhet vid handelshögskolor och institutioner
för ekonomisk utbildning. Organisationsformen var bristfälligt
beskriven i kurslitteratur och underrepresenterad i all akademisk
undervisning. Att driva företag i en liten grupp hade en mycket låg
synlighet i informationsmaterial och rådgivning. Stora kooperativa
organisationer sammankopplades med toppstyrning och vinstin-
tresse och den kooperativa företagsformen med jordbruk, livsme-
delsbutiker och daghem. Ordet kooperation förknippades däremot
med medlemsbehov, ekonomiskt samarbete och frivillighet.

Dessa studier fokuserar på kunskapen om och insatser för att
stärka kunskaperna om kooperativa företag. Det gemensamma är
att de tillmäter individuella kunskaper om kooperationens karakte-
ristika stor betydelse för kooperationens utveckling och efterlyser
kontinuerlig och integrerad information om kooperativa företag
med andra samhälleliga aktiviteter. En långsiktig och metodisk
informationsinsats av hög kvalitet utgör en förutsättning för att
lyckas med en positiv förändring i framtiden, enligt dessa studier.

Rådgivningsinstanser och deras informationsmaterial

Genomgången av informationsmaterialet (se referenser), som rör
utbildning och rådgivning som finansieras med statliga medel för
att öka företagsamheten, visar att formen ekonomisk förening låg-
prioriteras i statliga myndigheters informationsmaterial om före-
tagsformer. Att det finns en företagsform där flera människor sam-
arbetar för att bygga upp företag nämns överhuvudtaget inte alls.
Att syftet med att etablera företag kan vara annat än att bara ge
vinst, till exempel att tillfredsställa behov av att få daghemsplats
eller vård , ignoreras också. Vinstsyfte anges vidare som avgörande
för gränsdragningen mot till exempel hobbyverksamhet. 

De flesta exempel i informationsmaterialet utgår från aktiebo-
lagsformen. Det saknas en rättvis jämförelse mellan företagsfor-
mer och de kooperativa företagens karakteristika lyfts inte fram. 
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Allt samarbete till exempel mellan primärkooperativ uppfattas
som konkurrensbegränsande och därmed förbjuden. Informa-
tionsmaterialet kan också vara utformat på så sätt att man får upp-
fattningen om att starta företag är en ensamsysselsättning.
Resultatet blir att personer som vill starta eget och som vänder sig
till myndigheter för hjälp med att välja företagsform för sin verk-
samhet, registrering av företag eller moms- och arbetsgivaravgifts-
betalning, inte får lika mycket upplysningar om kooperation som
om andra företagsformer. Det finns dock instanser, till exempel
PRN, som i informationsmaterialet betraktar ekonomiska före-
ningar som en viktig del. 

Sammanfattningsvis betyder detta att företagsformen ekono-
misk förening, som bygger på samarbete mellan människor och
bland näringsidkare, ignoreras av de flesta instanser eller betrak-
tas som olaglig verksamhet. 

Aktörernas föreställningar om kooperativa företag 

Aktörerna och deras kontakter
De intervjuade aktörerna var åtta kvinnor och sexton män. Med
hänsyn till aktörernas arbetstillhörighet och deras profession samt
deras roll i beslutsprocessen, indelas de (Tabell 1) enligt följande:

Tabell 1.
De 24 intervjupersonernas roll i beslutsprocessen och deras yrken

Klassificering enligt roll Indelning efter profession

Förtroendevalda 5 Ekonomer 10
Tjänstemän 16 Jurister 4
Studerande 3 Journalister 3

Övriga 7



De flesta har haft kontakter med kooperativa företag och koopera-
tiva frågor. Initiativ till dessa kontakter kom ofta från dem själva.
Intervjupersonerna beklagade att de nästan aldrig kontaktades av
kooperativa företag. Alla aktörer kände till KF/Konsum, Lant-
brukskooperationen och Föräldradrivna daghem. Många aktörer
har haft kontakt med kooperativa företag genom eget arbete, med-
lemskap i kooperativa föreningar eller släkt och vänner. Inter-
vjupersonerna tog upp en mängd händelser och aspekter som de
fann intressanta att berätta om.

Det var endast en aktör som inte kände till något om koopera-
tion, en som anförtrodde mig att jag var den första person som
hade tagit upp kooperation med honom och ytterligare en som väg-
rade uttala sig om sina egna kunskaper och attityder till kooperati-
va företag. Vederbörande ansåg att:

Egna kunskaper och attityder till kooperativt företagande utgör ens
privata sak som inte har något med myndighetsutövande att göra.
Vad man tror om något påverkar inte ens arbete. Hela frågeställ-
ningen att bristande kunskaper och attityder kan leda till en annor-
lunda behandling av kooperativa företag än till exempel aktiebolag
är absurd.

(Intervjuundersökningen) 

Aktörernas inställning till kooperativa företag

Kooperationen har anor långt tillbaka, och i intervjusvaren märks
att respondenternas bild av kooperationen i hög grad präglas av
dess historia. De intentioner folk hade när de startade kooperativ
var en efterspegling av fackföreningsrörelsens framväxt. Den
enskilde konsumenten hade svårt att värja sig gentemot den stora
handlaren och det fanns producentmonopol som behövde brytas.
Där hade kooperationen en berättigad plats (Jämför Fregidou-
Malama, 1994:81-89). Människorna gick in för att främja handeln
i småbyar med endast ett intresse att tillgodose medlemmarnas
behov. Under 30-, och 40-talet och under krigsåren blev koopera-
tionen en folkrörelse och fick en politisk prägel.
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Historiskt tycker jag att den kooperativa idén var fantastisk. Målet
var att konsumenten inte skulle komma i händerna på några med
vinstintresse. Blev det vinst så skulle det tillfalla dem som handlade.
Dagens mål tycker jag verkar mest vara en papperstiger. Om KF
eller en konsumbutik har sådana mål tycker jag det verkar lite klu-
vet. De har målet att klara sig kvar på marknaden och vara lika bra
som andra butiker. Jag tror att det där med kooperation är mest en
religiös hållning att tro på. Idag har kooperationen spelat ut sin roll
eller har inte samma mission.

(Intervjuundersökningen)

På 80-talet ansågs kooperation som något fult, är en synpunkt hos
respondenterna. Den kopplades till den socialdemokratiska ideo-
login och fick en socialistisk stämpel. I dagsläget har kooperatio-
nen mist sitt intresse som förebild för handel i liten skala. Koo-
perationen bör ha till syfte att främja ett merintresse, till exempel
att få fram miljövänliga produkter och bidra till ett ekologiskt
boende genom att skapa kretslopp. Det vore också intressant,
anser de svarande, om företagens vinster kunde kopplas till posi-
tiva resultat.

Att få nya verksamheter att komma igång i kooperativ form
anses osannolikt. Det betraktas som svårt att driva kooperativ
verksamhet där det krävs stora investeringar. Företagsformen pas-
sar bättre i arbetsintensiva verksamheter. Familjekooperativ tros
vara ett sätt att förnya den kooperativa formen som passar för
småskalighet där en närhet till rörelsen är nödvändig och kvalitet
är av stor betydelse. Den kooperativa formen ingår i ett samhälle-
ligt mål att underlätta för människor att göra något som är till egen
nytta eller till samhällets nytta och passar bra till vissa verksamhe-
ter och orter. Företagsformen skall därför inte vara så krånglig
som formella aktiebolag är.

Aktörernas uppfattningar om kooperativa företag

Aktörerna i intervjuundersökningen refererade till uppfattningar
som hade som utgångspunkt och påverkades av deras egna arbets-
uppgifter, utbildning och allmänbildning. I samband med intervju-
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erna framfördes åsikten att de kooperativa företagens agerande
inte skiljer sig från andra företag. De styrs till vardags på samma
sätt som andra företag. 

Kooperation är en affärshändelse där ideellt arbete förekommer,
menar några intervjupersoner. Det man vill nå i första hand är inte
en egen vinst utan att i samverkan med andra kunna lösa ett visst
problem och tillsammans med andra göra en samhällsinsats.
Kooperativens medlemmar har inte målsättningen att det skall gå
så bra som möjligt för företaget, utan ser företaget som ett instru-
ment att få bättre betalt för medlemmarnas produkter eller lägre
priser för inköpta produkter. I jämförelse med andra företag är
effektiviteten i kooperativa företag låg, menar de intervjuade vida-
re. De ställer inga krav på personalen och det går långsamt. För
kooperationen har det varit fult att gå med plus, det vill säga att
visa bra resultat. I kooperativa företag är medlemsnyttan viktigast.
Medlemmarna skall ha rabatter, återbäring, bonus och fördelar
jämfört med andra kunder eller leverantörer. Målet för dessa indi-
vider är att med medlemskapet gynna sig själva, antingen som pro-
ducenter eller konsumenter.

Kooperativa företag har en roll att spela om de är småskaliga. I
det lilla kooperativa företaget en fördel är att de som jobbar där är
beroende av företagets resultat, vilket skapar engagemang. Sådana
små företag är effektiva för ägarna menar man, och för de som
arbetar där och för kunderna. De stora etablerade kooperativa
företagen i Sverige, det vill säga lantbruks- och konsumentkoope-
rationen, har ingenting i sig som motiverar att de skulle ha en
annan företagsform än aktiebolagen. Genom att socialt engage-
mang saknas kan vi inte få de som jobbar i stora kooperativa före-
tag att engagera sig. Är företagen så stora, starka och koncentrera-
de skapar de problem ur konkurrenssynpunkt och kan skrämma
utländska företag från att etablera sig i Sverige.
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Jag får erkänna att när jag tänker på företagande så tänker jag inte
på kooperation. När jag tänker på kooperativa företag tänker jag på
KF och Lantbrukskooperationen. Då ser jag liksom två stora
betongklumpar framför mig och inget smått som den enskilda män-
niskan har något intresse av och känner engagemang med. 

(Intervjuundersökningen)

Kooperativa företag har förutsättningar att fungera på bästa möjli-
ga sätt. Det är lättare att starta med mindre kapitalinsats. Varje
medlem omsätter väldigt lite pengar. Det känns inte lika avskräck-
ande att starta, är en annan uppfattning.

Stora kooperativa företag präglas av att ägarna saknar inflytan-
de, anser vissa aktörer. Kooperativa företag är tjänstemannastyrda
i högre grad än andra företagsformer. Effektivitetstrycket på kapi-
talet och kostnaden för eget kapital är för låg. Ägarna i ett koope-
rativt företag saknar makt och har ingen möjlighet att ställa krav
på ledningen eller att lämna företaget. Det finns en Vi-medlemmar
och Dem-företagen känsla. I praktiken har ledningen i kooperati-
va företag mer makt än vad ledningen i professionella bolag har,
anser vissa intervjuade.

Andra respondenter uppfattar de kooperativa företagens styr-
ning som problem ur ett annat perspektiv. De kooperativa företa-
gens ägare har inflytande över den löpande verksamheten vilket
anses försvårar för tjänstemannaledningen att leda företagen. Den
kortsiktiga medlemsnyttan kan leda till att medlemmarna vill ha ut
sina pengar ur föreningen, till exempel som återbäring/efterlikvid,
snabbt på grund av dålig egen ekonomi. Det avsätts inte tillräckligt
med medel till reservfond eller i alla fall lite, vilket kan äventyra
företagens expansion och existens, menar man. 

Det finns många ansvariga i ett kooperativ vilket anses försvåra
den demokratiska beslutsprocessen och uppfattas negativt.
Uppstår problem i ett aktiebolag vänder sig finansiärerna till äga-
ren och kräver ansvar. I en ekonomisk förening finns det visserli-
gen en styrelse man kan vända sig till men det finns flera personer
bakom en sådan. Om till exempel en medlem inte vill något är de
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andra blockerade. Ju fler personer desto större risk finns för att de
blir osams. Det behövs en ständig dialog mellan medlem och led-
ning. Ju större föreningen är desto svårare blir det att få till stånd
denna kommunikation.

En annan aspekt som lyfts fram är hur verksamheten regleras av
lagen. Det finns strikta redovisningsregler för aktiebolag vilket
anses höja företagsformens status. Det påpekas ändå att lagregle-
ringar och användning av regelverk inte kan förbättra människors
synsätt på kooperationen. Detta kan snarare åstadkommas genom
att skapa en positiv bild. 

Om man skärper lagstiftningen blir allt invecklat och svårt. Man får
konstiga eller fel meddelanden från en myndighet vilket gör att folk
struntar i företagsformen. Det blir skyldigheter och tungt och trå-
kigt och jobbigt. Finns det skyldigheter då måste ett sanktionssys-
tem utarbetas vilket skapar högre trösklar. Däremot kan delaktighet
i miljöprocessen vara den positiva bilden kooperationen behöver då
den ideologiska profilen är passé.

(Intervjuundersökningen)

Ytterligare en faktor som diskuteras är konkurrensen på markna-
den. Grundtanken med kooperativens uppbyggnad, en gång i
tiden, var att få balans på marknaden. Nu, anses det, har de blivit
dominerande på marknaden i stället. Kooperativa företag har
reglerats och gynnats av staten och det går inte att riktigt bedöma
om de har en funktion idag. Varje kooperativt företag är ett företag
och skall ägna sig åt att konkurrera med varandra istället för att
samarbeta, anser en intervjuperson. Föreställningar finns, hos
många invånare, att kooperativ är en socialistisk idé, som inte hör
hemma i en marknadsekonomi, påpekar andra.

Kooperativa företag skall bidra med något mer än bara medlem-
marnas bästa, enligt aktörerna. Det som behövs är en helhetssyn
det vill säga konsumentkooperationen skulle köpa alla varor från
lantbrukskooperationen. Olika kedjor skulle kopplas samman så
att det fanns ett slags kooperationens köpcentra. Att gynna med-
lemmarnas ekonomiska intressen kan skapa möjlighet till regional
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förankring och anpassning till lokala förhållanden. Finns det koo-
perativa företag även i andra länder kan det ske kontakter och
samarbete även internationellt och det är positivt. 

Aktiebolag vägvisare

De flesta tillfrågade har menat att kunskapen om företagsformer
står i relation till hur vanliga olika alternativ är i samhället. ”Aktie-
bolag vet ju alla vad det är” och med detta menas att den är myck-
et vanligt förekommande. Anledningen till att det skrivs lite om
kooperation anses vara att företagsformen inte förekommer i stör-
re utsträckning än vad den exponeras. Orsaken kan också vara att
kooperation utgör en liten, och ingen dominerande del av närings-
livet. ”Jag inbillar mig att den får den plats den förtjänar”, är en
kommentar.

När de intervjuade tillfrågas om hur de har skaffat sig kunskap
om kooperativa företag kopplar de ofta kunskapen till undervis-
ningen i skolan. I ämnet ekonomisk historia och samhällskunskap
läste aktörerna om konsumentkooperationens framväxt. I början
på seklet fanns det behov om att få billiga och bra livsmedel. Lant-
brukarna var också tvungna att gå ihop för att garantera bra priser
för sina produkter och god service. Hela kooperationen i sig är en
företeelse som låg mera i tiden under denna tidsperiod – ”när den
bildades” – menar man. Idag utnyttjas medlemskapet, av de koo-
perativa företagen, mer som en reklam- och marknadsföringsåt-
gärd snarare än för att ge någonting till medlemmen. 

Enligt de tillfrågade är all utbildning från förskola till universitets-
studier en utbildning till anställning. Vi utbildar oss huvudsakligen
till att bli löntagare. De föreslår därför att man också borde informe-
ra om och utbilda i företagandets villkor i skolan och ge utbildning
om alla företagsformer för att stimulera entreprenörsskap.

Ett annat förslag är att använda ALMI och andra statliga verk,
där bistånd till och information om företagsformer ges och målet är
att främja nyskapande företag. Det handlar om tillgång till rele-
vant kunskap om hur man bygger upp, finansierar, redovisar och
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styr kooperativa företag. Utbildningen bör inriktas mot markna-
den och mot att öka kompetensen i de ekonomiska frågorna utan
att de sociala faktorerna ignoreras. Att utveckla den kooperativa
verksamhetsformen som ett alternativ till andra företagsformer
anses även kunna få positiva mänskliga effekter i form av att män-
niskor träffas och diskuterar, känner ansvar för sin verksamhet,
vet vad den kostar och värnar om den.

En gemensam synpunkt bland respondenterna är att informatio-
nen om kooperativa företag framförallt måste komma från den
egna rörelsen, från de som vill utveckla kooperation och tycker att
den är viktig. De bör lyfta fram företagsformen och dess lokala för-
ankring, informera i skolor och föreningsliv och se till att kunskap
om kooperation kommer in i studiecirklar. Informationsmaterial
för både grund- och gymnasieskolor och universitet bör skapas. 

En uppfattning som finns hos flera respondenter är att det goda
exemplet bör lyftas fram, ett system med faddrar bör utvecklas och
praktikplatser erbjudas. Att visa på exempel där det har gått bra
eller bättre i kooperativa än i andra företag för att kunna tas på all-
var. Företagen kan bli uppmärksammade genom att bli förebilder.
Kooperationen får visa kompetens, kunskap och vilja att genom-
föra förändringar. Kooperationen behöver ta etisk hänsyn, visa
miljöengagemang eller köpa varor från och hjälpa utvecklingslän-
derna att utvecklas.

Det är viktigt, anser aktörerna, att inte knyta an verksamheten
till staten. Kooperativa företag skall inte ha någon särställning utan
skall alltid jämföra sig med andra företag och inte vänta på statlig
inblandning.Visar däremot kooperativa företag att deras aktivite-
ter gynnar statens intresse skall de ha lättnader för det. Positiva
effekter, till exempel att så stor procent av företagens vinst går till
ekologiska projekt, kan sättas upp i årsredovisningarna. Den
dagen kooperationen hänvisar till att det är statens uppgift att
informera och utbilda mer om kooperationen har den misslyckats.
Statlig information och utbildning betraktas nämligen av aktörer-
na som osund konkurrens och snedvridning av marknaden. 
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En del av intervjupersonerna uttalade sig mycket negativt om
kooperativa företag. Någon sade, att om kooperativa företag var
bra, så skulle det finnas mer av dem. En annan påpekade att vi har
alldeles för många kooperativa företag i Sverige och andra kopp-
lade kooperation till politik och socialism. Föreställningar finns
att kooperation är ute, gammal, ‘kollektivistisk ‘, att duktiga män-
niskor försvinner i mängden, och att folk inte tjänar några pengar.
Den etablerade kooperationen anses också ha förfelat sitt syfte.

Mönster i aktörernas uppfattningar

Demokrati eller handlingsförlamning

I bearbetning av intervjusvaren kan vi observera att de tillfrågade
uppfattar att kooperativa företag kännetecknas av:

� Delaktighet och direkt inflytande i det lilla

� Demokratisk anda

� Gemensam produktion för att uppträda på marknaden

� Helhetssyn

Vissa faktorer i det kooperativa begreppet uppfattas positivt av
aktörerna: 

� Att man diskuterar igenom frågor och skapar engagemang och
samhörighet 

� Att företagsformen kan lösa problem och tillgodose behov som
uppstår 

� Att kooperation utbildar folk i demokratisk anda 

� Att företagsformen är öppen, hanterbar och inte så strikt 

Med andra ord, det som värderas positivt är att i det kooperativa
företaget finns en gemensam idé och kontakt med likasinnade som
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tillsammans vill driva ett företag. Företagsformen uppfattas som
mindre sårbar och därmed tryggare för medlemmen och den
anställde. Det finns alltid någon som kan ge feedback och backa
upp en om det skulle hända något. Demokratin kan fungera bättre
i små kooperativ och kooperativa företag kan tillföra kunnande
och engagemang. Rikedomar fördelas proportionellt och inflytan-
det kopplas till varje individ eftersom principen ‘en medlem – en
röst ‘ gäller. I den här företagsuppbyggnaden, tolkar jag det som,
anser aktörerna att det finns medlemmar som vill gå in och göra en
speciell insats för sig själv, andra människor och samhället.
Följande faktorer i det kooperativa begreppet uppfattas negativt.

� Delaktighet skapar konflikter

� Kooperationen bejakar inte individualismen

� Duktiga personer försvinner i mängden och tjänar inte pengar

� Det krävs en ständig dialog mellan medlemmarna och mellan
medlem och ledning

Jag tolkar det som att intervjupersonernas bedömning är att i ett
kooperativt företag kan handlingsförlamning uppstå, som kan
blockera det fortsatta arbetet. Kooperation kan ställa krav på män-
niskan/medlemmen. Solidaritetstanken med kooperation måste
man vara vän med för att det skall fungera. Att överleva och gå
med vinst uppfattas som otillräcklig idé bakom etablering av
kooperativa företag. 

En uppfattning som finns hos flera är att dominerande koopera-
tiva företag ‘skyddar’ livsmedelsindustrin. Företagen maximerar
medlemmarnas inkomster i stället för att öka företagens lönsamhet.
De kooperativa företagen har andra spelregler, vilket anses trassla
till det och försvårar jämförelser med andra företag. Sammantaget
menas det att det finns nackdelar som medlemmarna har svårt att
se till exempel att en monopolsituation kan innebära besvär för
företagens effektivitet på lång sikt.
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Sökandet efter kunskaper och attityder till kooperativt företa-
gande visar att det finns både mångfald och mönster i de intervju-
ade aktörernas uppfattningar. Följande två uppfattningar kan ur-
skiljas: 1) sociala värderingar är avgörande för kooperationens
karaktär och syften och/eller att kooperativa företag saknar ekono-
miska målsättningar och 2) att i kooperativa företag har medlem-
marna den avgörande beslutsmakten och/eller att tjänstemanna-
ledningen har den beslutande makten. Dessa två problem utgör
förekomsten av sociala mål och bristen på ekonomisk målsättning
samt om vem som skall ha den avgörande beslutsmakten, enligt
min tolkning, den kooperativa verksamhetens största nackdelar. 

Saknas sociala värderingar i verksamheten uppfattas den inte
som kooperativ. Efterfrågas inte kvalitet i en verksamhet och prä-
glas den inte av omsorg om individen och miljön, anses inte koope-
ration passa som verksamhetsform. Mot detta huvudmål, det vill
säga den sociala målsättningen, ställs företagens lönsamhet. De
som företräder den här uppfattningen menar att kooperativa före-
tag skall anpassa sig till marknadens funktioner och till konkur-
rens för att överleva och bli framgångsrika. Sociala värderingar
och målsättningar hör till och har spelat en viktig roll i det gamla
samhället, men de är inte viktiga idag.

I bearbetning av intervjuerna kommer också synpunkten fram
att det bör vara kooperationens medlemmar som ska ha den avgö-
rande beslutsmakten. Vissa kopplar detta till problem med
företagsledningens agerande i den löpande verksamheten. Saknar
medlemmarna makt tar företagsledningen över och ser till före-
ningens (organisationens) – men inte till medlemmarnas – bästa.
Medlemmarnas ekonomi försämras genom att efterlikvider, åter-
bäringar eller ränta på insatskapital behålls i företaget. Före-
tagens ekonomi förbättras genom att billigt riskvilligt kapital
byggs upp. Det skapas olikvärdiga konkurrensvillkor för olika
företagsformer. Företagsledningen känner inte något effektivitets-
tryck från ägarna och företagens resultat kan försämras.
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Det som förvånar är att de flesta respondenter anser att den
sociala målsättningen är det viktigaste målet för de kooperativa
företagen och uppfattar det som avgörande för företagens karaktär
och syfte. Samtidigt menar en annan grupp respondenter att de
ekonomiska målen är viktigare i vår tid. Båda grupperna anser
däremot att den befintliga kooperativa verksamheten, brister i
båda dessa dimensioner det vill säga att den ekonomiska målsätt-
ningen brister och att det saknas sociala värden. 

Den enda tydliga olikhet i uppfattningarna som jag har kunnat
uppmärksamma är de förtroendevaldas enstämmigt positiva in-
ställning till kooperativa företag. De anser att kooperativa företag
kan bidra till att många nya arbetstillfällen skapas. Berörda grup-
per tar över verksamheter för att styra och bestämma kvaliteten
själva. Kooperativa företag kan också bidra till att träna människor
i demokratisk anda. Enligt min uppfattning efterlyser de förtroen-
devalda mer engagemang från medborgarna som anses vara posi-
tivt och av godo, på grund av en demokratikris i samhället. Sam-
stämmigheten är stor mellan intervjupersonerna när det gäller
uppfattningen att den kooperativa formen fördelar ansvar, risker
och inflytande på många personer och passar kvinnor bra.

Aktörerna jämför kooperation med andra företagsformer och då
speciellt aktiebolagsformen. De baserar jämförelsen på kunskap
förvärvad i skolan eller genom eget samhälleligt intresse och arbe-
te. Att kooperativa företag och de som äger dessa skulle åtnjuta
fördelaktigare regler än andra företagsformer, eller särbehandlas
på annat sätt gör folk negativa och misstänksamma mot företags-
formen. Det anses däremot naturligt att lära sig om olika företags-
former i skolan och att alla verksamhetsformer skall ha sitt berätti-
gade utrymme utan att någon favoriseras. 

Många tillfrågade lyfter fram kooperationens sociala roll och
värderingar medan den ekonomiska målsättningen ignoreras.
Denna inställning baseras på kunskap förvärvad i skolan som
behandlar de kooperativa företagens roll när det svenska samhället
byggdes upp. När orättvisorna i samhället var märkbara anses det
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som självklart att kooperationen hade en rättmätig plats och spela-
de en avgörande roll för landets tillväxt och demokratiutveckling.

Aktiebolagsformen används idag som stilbildare och norm.
Kooperativa företag anses sakna ekonomisk målsättning för verk-
samheten och är ineffektiva. Kooperation betraktas som en slapp
organisation, där samhället inte ställer krav och ingen kan kontrol-
lera verksamheten. Styrelsen saknar klara regler i sitt arbete och
medlemmarna är bara intresserade av den egna ekonomin på kort
sikt. I dagens demokratiska överflödssamhälle, där individualis-
men utgör tidsandan, anses kooperation vara en onödig och till och
med omöjlig företeelse.

Nätverksarbete för kunskapsutveckling

Studien visar att aktörerna inte ser några skäl till att särbehandla
kooperationen. Den befintliga informationen i utbildningen anses
ändå snedfördelad och många idéer om förbättringar kom fram
under intervjuerna. För att till exempel få långsiktigt genomslag är
det bra att ta in kunskapen om kooperation i den ordinarie skol-
undervisningen. 

Min uppfattning är att det efterlyses en fortbildningsverksamhet
som utformas och baseras i en situationsanalys inom företagen.
Utbildningen bör riktas till valda grupper. Det är intresserade
människor som skall hållas informerade. De som arbetar i koopera-
tiva företag bör informeras om idén bakom verksamheten. Intern
utbildning behövs till förtroendevalda och övriga som arbetar i
företagen. Att utbilda personal i kommun och landsting, där många
verksamheter hotas av nedläggning och att stimulera kvinnligt
företagande genom att aktivt informera kvinnor om kooperation,
anses också ligga helt i tiden.

Samtalen med respondenterna ger vid handen att det behövs
både kortsiktiga informationsinsatser och långsiktiga utbildningsåt-
gärder om kooperativa företag ska kunna förväntas utvecklas och
bidra till etablering av nya företag och arbetstillfällen i framtiden. 
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För att summera: aktörerna utgår från hur stor andel av närings-
livet de kooperativa företagen utgör. Attityderna till den befintliga
etablerade kooperationen är negativa och skeptiska medan koope-
ration som idé uppfattas positivt. De efterlyser bättre kontakter
med kooperativa företag och påtalar brister i detta avseende. De
uttrycker förvåning över att kooperativa företag inte använder den
kunskap människorna i organisationen besitter och förmedlar den
genom kontakter. De uppmanar de etablerade företagen till större
öppenhet och tilltro till sin egen nisch och sociala kompetens samt
till att finna en nyskapande verksamhetsidé som människor kan
identifiera sig mig. 

Framtidens kooperation

Sammanfattande slutsatser
Undersökningen visar att det föreligger bristande kunskaper om
och negativa attityder till den kooperativa företagsformen idag.
Oklarheter finns om företagens målsättning och deras särdrag.
Samtidigt framgår det av studien att aktörerna definierar koopera-
tion som en sammanslutning av personer vars syfte det är att nå
gemensamma ekonomiska och sociala mål genom en demokratiskt
styrd och ägd affärsverksamhet som byggs upp på grund av
gemensamma behov. 
Det finns vidare en föreställning om att kooperativa företag sak-

nar ekonomisk målsättning och att de därför egentligen inte passar
att driva företag. Genomgående uppfattas inte kooperationen som
en företagsform av de intervjuade, utan som politisk eller social
företeelse. Kooperation som företagsform behandlas i linje med
detta lite eller bristfälligt i skolundervisningen och i myndigheter-
nas information.

Att förbättra närmiljön, prioritera kvalitet och demokratisk trä-
ning av medborgarna, förväntas vara några av kooperationens
målsättningar. Det ekonomiska resultatet bör användas för att
stödja medlemmarnas hushållsekonomi, men även utanförstående
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bör gynnas av kooperationens verksamhet. Stor vikt läggs vid koo-
perationens ansvar att utbilda medlemmar och förtroendevalda
samt samhället i övrigt om den kooperativa företagsamheten.
Ansvar krävs av kooperationen för att företagsformen skall förny-
as och utvecklas samt överleva konkurrensen med andra företags-
former. Frivillighet i att starta utan inslag av tvång uppfattas som
avgörande för kooperationens existens och affärsverksamhetens
självständiga utveckling. Särbehandling av kooperativa företag
accepteras inte som en rimlig strategi av de intervjuade, utan upp-
fattas som ett led i samhällets kontrollmekanismer.

Om kooperativens medlemmar saknar möjlighet att själva styra
sina företag betraktas inte verksamheten längre som kooperativ av
intervjupersonerna. Kooperativ verksamhet betraktas som sådan
endast om den styrs av medlemmarna och tar ansvar för att höja
deras livskvalitet. 

Sammanfattningsvis visar intervjuundersökningen att en del
gemensamma uppfattningar kan identifieras bland aktörernas be-
dömning i vad som bör karakterisera ett kooperativt företag. För
aktörerna i studien innebär kooperation en verksamhet som har
följande särdrag: är frivillig och demokratisk, bidrar till individens
behovstillfredsställelse och till resurshushållning samt gynnar
andra. Detta synes överensstämma med den definition och de
egenskaper som Internationella Kooperativa Alliansen använder
för att beskriva och definiera kooperativ verksamhet (jämför
KOOPi, 1995). Resultatet tyder på att aktörernas attityder till
kooperation som företeelse och idé är positiva. De negativa attity-
derna bygger, som jag tolkar det, på missuppfattningar om den eta-
blerade kooperationens praktiska verksamhet. Detta förstärker
således min uppfattning om att kooperationens utveckling kan
påverkas genom att utveckla relationer till, och samverka med,
aktörer i omgivningen 
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Synliggör det kooperativa alternativet

Studien ger belägg för att arbetsuppgifter, utbildning och arbets-
livserfarenhet påverkar kunskap om och attityder till kooperativa
företag. Troligen missgynnas kooperationen när det gäller att få sin
del av samhällets samlade resurser vilka är avsedda för att utveck-
la företagsamheten och att behov finns av att ytterligare synliggöra
företagsformen och dess speciella karaktäristika på sina egna vill-
kor och inte ställd mot ‘normen’ aktiebolaget. 

Myndigheternas information tycks innebära en diskriminering
av den kooperativa företagsformen. Hur saker och ting är formule-
rade i ett informationsmaterial påverkar, enligt min mening, män-
niskors attityder, val och beslut. Att företagsformen ekonomisk
förening inte beskrivs och lanseras som ett möjligt och annorlunda
alternativ än andra företagsformer försvårar verksamhetsformens
framgång inom områden som till exempel kvinnligt företagande,
landsbygdsutveckling och offentlig verksamhet. 

För att öka entreprenörernas möjlighet att fatta rationella beslut
vid val av lämplig företagsform, bör det informationsmaterial som
finns kompletteras med uppgifter om företagsformen ekonomisk
förening. En ytterligare förutsättning för ett lyckat projekt är en
höjning av rådgivarnas kunskaper om kooperativa företag, vilket
kan åstadkommas genom en bred utbildningsinsats om vad koope-
rationen är och vad den innebär för svensk näringslivsutveckling.
Att förbättra attityderna till kooperativt företagande och öka dess
status både bland de som vill starta eget och bland övrigt närings-
liv förutsätter en radikalt ändrad information av de olika rådgiv-
ningsinstanserna. En första förutsättning är att företagsformen
görs synlig och en andra att formen beskrivs på sina egna villkor. 

Min bedömning är att det finns behov av att uppvärdera under-
visningen i kooperativa frågor. Undervisning om kooperation kan
ges parallellt med undervisning i andra företagsformer, så att det
som förenar respektive skiljer den kooperativa formen i relation till
exempelvis aktiebolag framgår. Kunskaper om fördelar och nack-
delar med olika företagsformer ger, som jag uppfattar det, större
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mångfald och möjlighet för intresserade att dra egna slutsatser vid
till exempel val av företagsform.

Samverkan mellan kooperativa företag, skolan, statliga myndig-
heter och organisationer där bistånd lämnas till grupper som vill
starta företag samt övrigt näringsliv kan förbättra de kooperativa
företagens image. Speciella inrättningar som enbart stödjer upp-
byggnaden av kooperativa företag uppfattas däremot som negativt.

De observationer som gjorts i föregående avsnitt pekar på att
åtgärder behövs på följande områden för att få till stånd fram-
gångsrik kooperativ utbildning och utveckling:

� Börja i skolan, där barn kan lära sig vad det innebär att vara
kooperatör

� Erbjud praktikplatser i grundskole- och gymnasieutbildningen

� Varva universitetsutbildning i kooperativt företagande med
undervisning i andra företagsformer. 

� Informera allmänhet och beslutsfattare om det kooperativa
alternativets möjligheter

� Ta fram statistisk över de befintliga kooperativa företagen och
deras verksamhet.

De etablerade kooperativa företagen som är organiserade i form av
ekonomiska föreningar utgör cirka en procent av alla registrerade
företag i Sverige. De representerar en stor och betydelsefull sektor i
svenskt näringsliv, har stora marknadsandelar och sysselsätter cirka
70 000 personer. Ett par miljoner hushåll i landet har, som medlem-
mar eller på annat sätt, anknytning till kooperation. Tusentals per-
soner är funktionärer. Det finns företag som är kooperativa men
drivs i andra associationsformer, till exempel inom åkerinäringen.
Nya fält är utbildning, hälso- och sjukvård samt social omsorg.
Denna enorma resurs bör göras mer synlig, utnyttjas och tas till
vara vid informations- och utbildningsinsatser för att främja den
kooperativa företagsformen.
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Stig Westerdahl
Mitthögskolan i Östersund

Definitioner efterfrågas
Att definiera den sociala ekonomin

(översättning Helena Lundin)

Felaktigt tänker vi oss att en definition kommer att reda ut proble-
met (liksom när man i ett visst tillstånd av dålig matsmältning kän-
ner ett slags hunger som inte kan stillas genom att man äter).

(Wittgenstein, 1958/1999:32, Blå boken och Bruna boken.)

När uppmärksamheten nu ökar kring studier av organisationer
som hör varken till marknad eller stat, dyker det då och då

upp diskussioner om definitioner. Den offentliga sektorns repre-
sentanter arbetar på det, personer som själva är verksamma i orga-
nisationerna frågar efter dem och delar av forskningsvärlden söker
efter en definition som kan användas för att fånga dessa fenomen.
Idén är att man genom att hitta en definition fokuserar på det som
studeras, och avgränsar det från annat som är irrelevant. Av-
saknaden av en definition på detta fält är också kombinerad med
ett överflöd av benämningar eller etiketter, som den tredje sektorn,
social ekonomi, ideell sektor, nonprofit, NGO, nykooperationen,
sociala rörelser, det civila samhället, eller något annat.
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Många etiketter på ett och samma fenomen?
Man skulle utifrån förvirringen i sfären kunna ställa frågan: be-
hövs verkligen en enhetlig terminologi och en entydig definition?
”Ja”, är det tydliga svar som Salamon och Anheier (1997:7) ger:
”...such definitional development and improvement in the basic
‘technology of thinking’ is an absolute prerequisite to even the
most rudimentary understanding”.

Min avsikt med det här bidraget är att diskutera om en defini-
tion verkligen kan visa sig vara behjälplig för att förstå dessa orga-
nisationer bättre; om den kan lyfta fram deras karaktäristika och
fånga deras väsen. Jag börjar med ett antal synpunkter på hur
lämplig terminologi bör utformas och rör mig sedan in i en diskus-
sion om definitioner i allmänhet. Ett historiskt perspektiv kommer
också att finnas med.

Även om jag försöker klargöra definitionens roll, är mitt syfte
inte att presentera en definition som skulle passa bättre än de som
redan existerar. Jag vill istället visa att definitioner inte är begrän-
sade till att resa staket runt ett objekt för att klargöra en diskussion
eller avgränsa en studie. Jag vill visa att de också kan ses som ett
sätt att bygga upp eller konstruera vad som kan antas finnas inom
det avgränsade området. Att definiera sektorn blir ett sätt att
forma den, likväl som att det arbete som utförs av medlemmarna i
organisationerna också formar vad som menas med till exempel
social ekonomi. 

Själv menar jag att den sociala ekonomin, utan att strängt
avgränsas, ändå kan ges några kännetecken. Den utgör ett fält vid
sidan av de vinstmaximerade delarna av marknadsekonomin och
verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn. Den tillhör
vidare varken etablerade producent- eller konsumentkooperation
eller annan klassisk ömsesidig ekonomisk verksamhet. Det hand-
lar om lokalt förankrade organisationer med en demokratisk upp-
byggnad, där den legala formen kan variera och har underordnad
betydelse. Det blir också så jag kommer att förstå begreppet i detta
kapitel.



Tidigare arbeten
Flera försök har gjorts att avgränsa denna sfär av organisatio-
ner. Polanyi (1944) myntar ett klassiskt begrepp när han beskri-
ver en ömsesidig (reciprocal) sfär i samhället, vid sidan av famil-
jen och den omfördelande sfären (vad som idag skulle kallas den
offentliga sektorn). Denna ömsesidiga sektor är ingen ny aktör i
ekonomin; den föregick till och med marknaden, enligt Polanyi.
Ett växande intresse för ämnet de senaste tio åren har dessutom
producerat en uppsjö av arbeten om definitioner. De tidigare
citerade Salamon och Anheier (1997) erbjuder inom ramen för
The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project en typologi
för definitioner på detta område. De presenterar följande grun-
der: ekonomisk finansiell definition, funktionell definition eller
strukturell-operationell, vilket de föredrar.

Enligt Salamon och Anheier består den strukturella-operationel-
la definitionen av fem särdrag: det måste vara något ‘organiserat’, i
motsats till ad hoc- eller informella organisationer, den är ‘privat’
och ej statlig, ‘icke vinstutdelande’ vilket inte hindrar att vinsten går
tillbaka in i verksamheten, ‘självbestämmande’ och ideell med vilket
menas att de styr sin egen verksamhet och att deltagande baseras på
fri vilja. Denna definition är dock inte utan problem. Hur är det
exempelvis med alla de tidsbegränsade projekt som idag säger sig
tillhöra den ‘sociala ekonomin’, som saknar vinstmotiv och är obero-
ende av offentligt inflytande? Utesluts dessa för att de inte är eviga?

Överskottsindelningskriterierna erbjuder en ännu mer uppen-
bar svårighet. De italienska sociala kooperativen lämnas till exem-
pel utanför nonprofit-stängslet, på grund av att de är anhängare av
kooperativa principer. De kan dela ut (åtminstone i teorin och
enligt deras stadgar) eventuella överskott till sina medlemmar vil-
ket diskvalificerar dem från the nonprofit sector, såsom Salamon och
Anheier definierar den. De sociala kooperativen ses ändå som en
av den sociala ekonomins flaggskepp. Även den mest genomgri-
pande och välgrundade definition tenderar att på det här sättet
öppna upp fler frågor än de besvarar.
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Filip Wijkström har, i ett samarbete med Tommy Lundström,
genomfört en studie av den svenska situationen inom ramen för
The Johns Hopkins Project, där den ovan diskuterade definitionen var
själva hörnstenen. De avfärdade i sitt arbete de vanligaste (ameri-
kanska) missuppfattningarna om svensk ideell sektor som liten och
starkt beroende av staten. De visar istället att den svenska sektorn
skiljer sig från de övriga som både mer omfattande och oberoende
än vad man tidigare trott (Lundström och Wijkström, 1997). 

Wijkström (1998) har i senare arbeten även utvecklat idéer om
definitioner. Den resan tar sin utgångspunkt i två typer av defini-
tioner. Vid sidan om Salamons och Anheiers strukturella-operatio-
nella, diskuterar han en definition där fokus är på sociala rörelser
(social movements). Om det förra tillvägagångssättet har en ameri-
kansk framtoning, visar de sociala rörelserna istället mer förbindel-
ser med den typ av gräsrotsmobilisering och aktivt medborgarskap
som karaktäriserar Sveriges ideella sektor. Det för den svenska
sektorn så grundläggande begreppet ‘folkrörelse’ indikerar just
den inriktningen. En nyckel i Wijkströms diskussion är begreppet
‘civilsamhälle’, vilket på ett sätt är ett vidare begrepp än enbart de
organisationer som täcks här.

Det samhällsperspektiv som Wijkström väljer är centralt för att
förstå den här sektorn, och diskussionen liknar den som används
för att definiera ideell sektor eller social ekonomi. Kärnfrågan är:
Vilka organisationer uppfyller villkoren för att vara del av det civi-
la samhället? Hans resonemang illustreras i en fyrfältsmatris där
idealtypiska organisationer är bedömda efter två kriterier; hurvida
de har av samhället accepterade eller inte accepterade mål respek-
tive medel. De kan alltså vara accepterade-accepterade, och vara
berättigade att kallas ‘goda’ i båda avseendena, eller oaccepterade-
oaccepterade om de är ‘onda’, det vill säga kan ifrågasättas i båda
avseendena. De kan naturligtvis också vara ‘goda’ i det ena avse-
endet och ‘onda’ i det andra. 

Wijkströms något utmanande ansats är att kontrastera mer
idealistiska idéer om ett civilt samhälle, med verksamheten och det

DEFINITIONER EFTERFRÅGAS � Westerdahl98



inre livet i två (halv)kriminella organisationer – Ku Klux Klan och
Hells Angels. Genom att testa de två olika definitionerna på dessa,
visar han hur båda kan sägas vara organisationer av sådan karak-
tär att de hör till det civila samhället. Hans slutsatser är två. För
det första menar han att det civila samhället inte borde vara ett
normativt begrepp i den meningen att alla organisationer som
omfattas måste vara ‘accepterade’. Det är den sammansatta karak-
tären som är viktig och han argumenterar istället för pluralism.

Den andra slutsatsen är mer central för min analys i detta kapi-
tel. Wijkström menar att det är tveksamt om det är möjligt att kon-
struera en användbar definition för ideella eller frivilliga organisa-
tioner, utan att inkludera den ‘onda’ typen av organisationer. Detta
sätt att resa stängsel löper risken att också utesluta de andra typer-
na av organisationer i hans matris, det vill säga organisationer som
kan ha accepterade mål eller medel, eller båda delarna (Wijkström,
1998).

Att definiera ... ett ”mission impossible”
Sfären mellan det offentliga och det privata saknar en definition
som det finns allmän uppslutning kring. Gränserna är oklara och
flera försök har gjorts. Det kanske mest ambitiösa är troligen den
definition som presenterades i samband med diskussionen ovan
kring ”The Johns Hopkins Project” (Salamon och Anheier, 1997). Det
finns dock kritik, och man kan fråga sig om det är möjligt att defi-
niera denna sfär utan att även ta med halvkriminella organisatio-
ner, så som Wijkström (1998) har argumenterat. Med avstamp i
denna kritiska bedömning, förflyttar jag mig till en mer grundläg-
gande kritik av dessa ansatser till definitioner, och lägger i min tur
till ett filosofiskt-historiskt perspektiv.
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En annan ståndpunkt

En djupgående kritik av bruket av definitioner i samhällsvetenska-
perna hittar man i vetenskapsfilosofen och vetenskapssociologen
Bruno Latours arbeten. Hans texter baseras på antaganden som
står i motsats till mycket av det traditionella tänkandet i den veten-
skapliga världen. Idéerna har uppstått ur fältarbete, där han till
exempel följer forskares faktiska praktiska arbete i laboratorier
(Latour och Woolgar, 1979/86) eller i djungeln (Latour, 1999).
Han har varit förespråkare för ett konstruktionistiskt tillväga-
gångssätt i vetenskapen och samlar sina synpunkter på vetenskap
– hård, mjuk, samhälls- och vetenskaplig – under termen Social
Technology Studies.

Utgångspunkten skulle förenklat kunna beskrivas som: Ta inte
något för givet! När sociologer kallar något för ‘samhälle’, ‘struk-
tur’, ‘grupp’ eller vilka kategorier de nu använder – var misstänk-
sam! Det finns i Latours arbeten ingen skillnad mellan hård och
mjuk vetenskap (Latour och Woolgar, 1979/86), mellan mikro eller
makro, lokal eller global, social eller teknisk, mänsklig eller anima-
lisk. Alla dessa påstådda distinktioner borde, enligt Latour, förstås
som relationer i nätverk. Målet är att fokusera på dessa nät, där
aktörer kan ha mer eller mindre anknytning till varandra. Det är
graden av denna ‘sammansvetsning’ som skulle kunna ge en olika
bilder av storleken på nätverket.

Samhället blir, ur denna synvinkel, inte något som håller ihop
saker utan precis tvärtom vad som hålls samman (Latour, 1986).
Termer som struktur, klass, grupp är därför inte meningsfulla
som förklaringar. De blir i stället resultat eller effekter, precis
som samhället. Jag hävdar att social ekonomi eller den ideella
sektorn skulle kunna läggas till den här listan. Som ett fenomen
kan det även ses som en produkt av det faktum att samhället hålls
samman. Det utgör ett nätverk med förbindelser mellan medlem-
mar i olika organisationer, tjänstemän inom EU, rådgivare på
lokal nivå och politiker och tjänstemän på statlig och kommunal
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nivå. Alla dessa aktörer bidrar till att hålla den sociala ekonomin
som begrepp levande. 

Relationer i nätverk har tilldelats en nyckelroll för att förklara
varför samhället uppfattas som sammanhållet. Men man snuddar
också vid andra idéer. Latour (1986) gör en ny distinktion, den här
gången mellan två modeller, ‘spridning’ (diffusion) och ‘översätt-
ning’ (translation). I spridningsmodellen ges en befallning, en begä-
ran eller en artefakt, en inre kraft som gör att objektet rör sig.
Endast friktionen hindrar dess framfart. Översättningsmodellen,
som Latour argumenterar för, erbjuder en helt annan förståelse.
Samma objekt här, ändras varje gång en aktör flyttar på det.
Termen för varje enskild rörelse är just översättning.

För att göra det en aning mer konkret; låt oss ta makt eller infly-
tande som exempel. Enligt diffusionsmodellen är det dominerande
sättet i de flesta vetenskapliga modeller, så snart som en order har
getts och makt utövas, att även makt klargörs och förklaras. Makt
är orsaken till efterföljande händelser. I översättningsmodellen är
makt i stället beroende av vad varje enskild person gör som ett
resultat av befallningen. Makt som begrepp vänds härmed upp-
och-ned. Den behandlas som en konsekvens av många aktörers
aktiviteter. Makt är inte orsaken till deras aktiviteter, utan effekten
av deras gemensamma ansträngningar. Latour (1986) hävdar att
historien är full av exempel där individer tror sig äga makt, men
finner att ingen bryr sig om deras befallningar. Han beskriver
detta som en paradox – om du har makt, är det för att andra gör
någonting – de agerar och i själva verket kan de därmed anses ha
makt. Eller om de inte gör något alls, då har du makt – men det
händer ingenting.

Skiftet i Latours teorier, från spridning till översättning, blir
fundamentalt även för att förklara samhället. I en översättnings-
modell skapas samhället framför ögonen på oss. Det kan alltså inte
förklara vårt beteende. Det kan heller inte orsaka den känsla av
samhörighet som (kanske) finns där. Samhället ses i stället som
resultatet av våra kollektiva gärningar. Och detta tar oss till slut till
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vårt tema: att definiera. Definitionsövningar gör om alla samhällets
deltagare till skapare av samhälle. Det må vara samhällsvetare,
gräsrotsaktivister eller kommunala administratörer och politiker.
Den definition till vilken alla dessa grupper på olika sätt ger sitt
bidrag, skapar också vad de till synes bara beskriver. Det här sättet
att definiera tar oss från en ostensiv (ostensive) till en performativ
(performative) definition. Det verkar vara dags att introducera
dessa två motsatta närmanden mer på djupet.

Ostensiva och performativa definitioner
Distinktionen mellan ostensiva och performativa definitioner är
fast i Latours syn, därför att det är viktigt att se samhällsvetenska-
pens starka utförande performativa kraft. Men för att bättre fånga
den performativa definitionen, börjar vi med vad Latour hävdar är
den traditionella definitionen i samhällsvetenskapen: den ostensiva
som han summerar i följande punkter:

1. I princip är det möjligt att upptäcka egenskaper som är typiska för
livet i ett samhälle och som skulle kunna förklara det sociala samban-
det och dess utveckling, ehuru de i praktiken kan de vara svåra att
upptäcka.

2. Sociala aktörer, vilken storlek de än har, finns i det ovan definiera-
de samhället; även om de är aktiva såsom deras namn indikerar, är
deras aktivitet begränsad eftersom de bara är delar av ett större sam-
hälle.

3. Aktörerna i samhället är aktiva informanter för dem som söker de
principer som håller ihop samhället (se 1.), men eftersom de bara är
delar av samhället (se 2.) är aktörerna bara informanter och man bör
inte lita alltför mycket på dem eftersom de aldrig ser hela bilden.

4. Med rätt metodologi kan samhällsvetare ställa samman aktörnas
åsikter, föreställningar, illusioner och beteende för att komma
underfund med de egenskaper som är typiska för livet i ett samhälle
(se 1.) och sätta ihop hela bilden.

(Latour, 1998/1986)
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Mot denna ostensiva definition ställer Latour den performativa:

1. Det är omöjligt i princip att definiera den lista av egenskaper som
skulle kunna vara typiska för livet i samhälle, ehuru det i praktiken
är möjligt att göra det.

2. Aktörerna definierar, oavsett vilken storlek de har, i praktiken
vad samhället är, vad det utgörs av, vad helheten är och vilka delar-
na är – både för dem själva och för andra.

3. Inget antagande är nödvändigt beträffande huruvida eller inte
någon aktör vet mer eller mindre än någon annan aktör.’Hela bil-
den’ är vad som står på spel i de praktiska definitioner som aktö
rerna gör.

4. Samhällsvetare tar upp samma frågor som vilka andra frågor som
helst (se 2.) och finner praktiska sätt att ge eftertryck åt sin defini-
tioner av vad samhället handlar om.

(Latour, 1998/1986)

Det performativa sättet att definiera har även kopplingar till andra
idéer. En läsare som är bekant med filosofi, frågar möjligen vid det
här laget efter kopplingar till Wittgenstein och hans senare teore-
tiska arbeten. I boken Filosofiska Undersökningar (1953/78) är
denne filosof helt upptagen av språket och dess förbindelselänk till
vad det ska representera. Han ifrågasätter rollen som är given defi-
nitioner, och hävdar att sättet som vi använder språket på bör ses
som en lek. Språklek är det berömda begrepp som han har myntat.
Ostensiva definitioner antyder att det finns en absolut koppling
mellan ord och fenomen – att det helt enkelt handlar om represen-
tation. Detta är inte möjligt, hävdar Wittgenstein, och talar i stället
om ‘familjelikheter’ (Wittgenstein, 1953/1978: sektion 67). Språket
och det sätt människor använder det på, har inte förmågan att
beskriva någonting exakt. Definitioner kan omöjligt täcka de iden-
tiska väsentliga egenskaperna hos ett fenomen. Familjelikheter
innebär att man i stället fokuserar på relationerna mellan ord, som
får oss att samla dessa under samma rubrik eller beteckning. Den
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språkteori som utvecklats av Wittgenstein är besläktad med de
idéer som sammankopplas med performativa definitioner.

Även Karl Popper, en annan österrikisk filosof, har spritt ljus
över frågan om definitioner, men ur ett helt annat perspektiv.
Språket är den gemensamma nämnaren, men Poppers rationalism
och realism kolliderar med den konstruktionistiska väg som
Latour tar. Karl Popper (1945/1995) tar itu med en aristotelisk
föreställning om definitioner och hans tes är enkel – bry dig inte
om definitioner. De är inte viktiga. Popper gör en distinktion mel-
lan två typer av definitioner. Den essentialistiska (essentialistic)
typen har Aristoteles presenterat och den baseras på att begrepp
har en inre kärna, en essens eller ett väsen. Denna teleologiska syn
leder Aristoteles till att utarbeta ett lexikon för alla definitioner
och, enligt Popper, härigenom slutföra allt vetenskapligt arbete.
Men det målet är förgäves eftersom det inte finns någon slutgiltig
destination för vetenskap, hävdar Popper. Definitioner kan även
vara nominalistiska, ett förkortningsknep för att göra långa
uttryck lättare att handskas med i det vetenskapliga arbetet. Det är
inget fel i det, men heller ingen nödvändig beståndsdel eller ingre-
diens i vetenskap, förutom att det kan vara bekvämt.

Popper avfärdar även argumentet att definitioner behövs för att
föra vetenskapen vidare och för att ‘veta vad vi talar om’. Detta
synsätt speglar en blind tro på språket och upphöjer mening till ett
kärnbegrepp. Men det finns ingen mening. Att tala i sådana termer
antyder bara intuition, vilken är något som Popper klassar som
ovetenskapligt. Överskatta inte vikten av språket, eftersom alla
begrepp som används i språket måste vara odefinierade. Att tala
om mening är dessutom farligt eftersom det för vetenskapen till
den aristoteliska och skolastiska återvändsgränden, är kort sagt
Poppers ståndpunkt.

De två typer av definitioner som Popper beskriver är återkom-
mande termer. Även Helenius (1990) skiljer mellan essentialistiska
och nominalistiska definitioner, men kopplar i stället dessa till sam-
tida filosofiska skolor. Essentialistiska definitioner hör till Frank-
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furtskolan och den kritiska teorin, som mer relaterar till praktiska
frågor i samhället. Den andra kategorin, nominalistiska, är enligt
Helenius ett rent analytiskt redskap, och inte förknippat med för-
hållanden i samhället.

Det verkar som om sökandet efter en definition för att kunna
lösa vetenskapliga dispyter kan ifrågasättas från olika ståndpunk-
ter. Det är inte mycket annat som förenar den sena Wittgenstein
och till exempel Popper. Men deras diskussion rör sig kring
ostensiva definitioner. Det performativa sättet angriper frågan på
ett annat sätt. Vid den här typen av definitioner lyfts aktörerna i
samhället fram, som de som definierar såväl själva samhället som
dess beståndsdelar. Att definiera blir i det här perspektivet en
ständigt pågående process. Latour hävdar, att vi i stället för att
studera samhället som något som existerar och som det i princip
går att ha kunskaper om, bör vi uppfatta det som något som stän-
digt byggs upp gemensamt av alla aktörer och som i princip är
ovetbart.

Jag föreslår att hans vändning från en ostensiv till en performa-
tiv definition av samhället och dess komponenter också kan använ-
das till att tackla definitionsfrågan i den ekonomiska sfären. Den
här tolkningen kan också illustreras med en historisk tillbakablick.

En kvasi-sektor uppfunnen
Den amerikanska historikern Peter Dobkin Hall (1992) följer idén
att det inte finns några inneboende värden eller identiteter som bil-
dar en avgränsad tredje sektor. Han utgår från helt andra utgångs-
punkter när han angriper myten om att den amerikanska ideella
sektorn borde ses som en självständig enhet i ekonomin. Han för
en historisk argumentation och visar hur stiftelser som grundades
av förmögna industrialister, får större betydelse under det sena
1800-talet. De stöttade nya universitet, sjukhus, skolor och sociala
institutioner.

Under historiens gång har dessa stiftelsers roll kommit att
ändras. De grundades till en början för att råda bot på industrialis-
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mens tillkortakommanden, för att stödja de mest utsatta grupperna
och minska den brist på jämlikhet som var ett resultat. Senare blev
dock andra uppgifter mer angelägna när stiftelserna under tidigt
1900-tal i stället förvandlades till en privat sektor, som ett alterna-
tiv till socialism. Denna senare mission initierades av bolsjeviker-
nas revolution i Ryssland och de hotande omvälvningarna i
Tyskland och Ungern, liksom av en samtidig våg av strejker i USA
under åren runt 1920.

Den ideella sektorn (the nonprofit sector) kom nu att bli ett verk-
tyg för att uttrycka samhällsansvar. Arbetet resulterade i uppkom-
sten av olika organisationer, som idag skulle kunna kallas för det
civila samhällets kärna, såsom handelskamrar, fackföreningar och
allt däremellan med ett enda syfte: ”to empower the masses” (Dobkin
Hall, 1992:52). Men det var mer än så. Några industriföretag bör-
jade på 1920- och 1930-talet att producera varor som krävde en
högre inkomstnivå bland arbetarna för att skapa en massmarknad
– elektricitet och sanitära anläggningar till exempel. Det arbete
som lades på att förbättra utbildning, rekreationsmöjligheter och
stadsplanering i det lokala samhället, var härigenom inte bara en
spegling av ansvarstagande. Det hade också kommersiella motiv
där ”the product itself was an instrument of social change” (Dobkin
Hall, 1992:55).

Målet uppnåddes i ett partnerskap mellan den offentliga sektorn
och andra aktörer, där företag och stiftelser kom att spela en fram-
trädande roll. Den explosionsartade tillväxten av ideella organisa-
tioner kom däremot inte förrän senare. Det var introduktionen av
skattelättnader som fick antalet organisationer att växa åtta gånger
under perioden mellan 1940 och 1989, eller från 12 500 till över en
miljon. Ur Dobkin Halls synvinkel kunde skattebefriade stiftelser
nu ”enable the wealthy to avoid taxation while maintaining control of their
enterprises” (1992:64). Den nära kopplingen mellan stora företag
och staten uppdagas också härmed, liksom hur beroende de ideella
organisationerna är av ekonomisk och social utveckling.
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Författaren drar slutsatsen, att från 1600-talet och framåt har
dessa organisationer aldrig ingått i en sammanhängande sektor,
utan bestått av en samling olikartade organisationer, som i USA
formats av antingen mäktiga industrialister eller (mer marginellt)
av personer i medelklassen. Deras mål och mening har också vari-
erat under årens lopp, men har aldrig varit likformiga. Eftersom
sektorn inte själv lyckades skapa en sammanhängande enhet,
behövde den stöd att nå dit. Detta blev uppgiften för en statlig
kommitté 1977 – att ‘uppfinna’ en självständig ideell sektor som de
kom att kalla ‘frivillig’ (voluntary).

Frågan om sektorns självständighet gällde inledningsvis förhål-
landet till de stora företagsgrupperna. Detta kom gradvis att förän-
dras, och i slutet av 1970-talet gällde frågan istället självständighe-
ten gentemot den offentliga sektorn. Undersökningar visade att
mellan en tredjedel och hälften av de amerikanska ideella organisa-
tionernas intäkter kom från offentliga, skattebaserade, källor.
Denna upptäckt fick följdverkningar. Till att börja kom organisa-
tionerna att utsättas för de kraftiga ekonomiska nedskärningar i
den offentliga sektorn, som initierades av Reagan-administratio-
nen under tidigt 1980-tal. Organisationernas reaktion blev att leta
efter andra typer av finansieringskällor. 

Enligt Dobkin Hall blev det startskottet för ett nytt steg i
utvecklingen av den ideella sektorn – det ideella entreprenörska-
pet. Organisationerna blev tvungna att förlita sig på avtal, kon-
trakt, donationer och tjänsteförsäljning, vilket krävde en ny och
mer ‘professionell’ typ av organisationsförvaltare. Kunskaper så-
som marknadsföring, redovisning och planering kom att få en mer
framskjuten roll i arbetet, och det blev stor efterfrågan på erfarna
affärsmän till styrelser för olika ideella organisationerna. Vidare
kom detta, enligt Dobkin Hall, att resultera i en mer homogen
karaktär på organisationerna, där sektorns adelsmärke tidigare
hade varit pluralism.
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Embeddedness – ett nyckelbegrepp
Dobkin Halls redogörelse är på många sätt belysande. Han visar
hur den diskuterade tredje sektorn aldrig har varit en självständig
analysenhet. De ideella organisationerna i USA har formats av
inflytelserika aktörer i såväl näringslivet som staten, och har hela
tiden varit en del av samhällsutvecklingen. Embeddedness skulle
kunna vara den engelskspråkiga nyckeltermen för den här utveck-
lingen, där organisationerna, vare sig de är stiftelser eller andra
slags ideella organisationer, bara kan förstås i ljuset av samhällsut-
vecklingen. Liknande organisationer i Europa har utvecklats i ett
annat historiskt klimat, där mäktiga företag har varit mindre akti-
va på det ideella fältet. Detta innebär dock inte att den här sfären
skulle vara mer oberoende på den europeiska kontinenten. Entre-
prenörsfasen gäller förmodligen också för det europeiska fallet,
även om det ännu så länge saknas en mer grundlig historisk studie.
Dobkin Hall stödjer sig på institutionella teorier när han hävdar
att även om organisationerna aldrig har utgjort en statistisk sektor,
har utvecklingen sedan 1980-talet fört dem in i ett gemensamt fält;
en samling organisationer som mer och mer liknar varandra och
som också kommit att betrakta sig som en enad sektor. 

Såväl Latour, med sin idéer om performativa definitioner, som
Dobkin Hall, med sin historiska argumentation, ger här en sam-
stämmig bild – en statistisk sektor existerar inte på grund av sina
inneboende egenskaper, utan beror på konstruktionen eller upp-
finningen av en sådan. 

Avslutningsvis – fältstudier ersätter definitioner
Dobkin Hall (1992) presenterade bakgrunden till vad han kallade
”the invention of a third sector” i USA. På den europeiska kontinenten
söker olika aktörer från den sfär, som varken är marknad eller stat,
fortfarande efter en gemensam definition. Förespråkarna, persona-
len i olika rådgivande organisationer, föreställer sig att en defini-
tion skulle öka organisationernas erkännande, och i nästa steg
underlätta för moraliskt och ekonomiskt stöd. Det här kan ses som
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en del i arbetet att skapa legitimitet för organisationerna. En annan
grupp, ämbetsmän i den offentliga sektorn, behöver en definition
som kan urskilja sektorn, för att underlätta olika administrativa
åtgärder. Man kan exemplifiera detta med den CMAF-avgräns-
ning (i stället för en definition) av kooperativ, ömsesidiga företag,
föreningar och stiftelser (co-operatives, mutuals, associations and foun-
dations) som redan finns inom EU, och det arbete som gjorts av den
svenska arbetsgruppen om social ekonomi (Kulturdepartementet,
1999). En del forskare ser en definition som ytterst viktig för
forskningen och för ökad kunskap om området (exemplifierat av
Salamon och Anheier). Vad Latours begrepp och Dobkin Halls
historiska exposé kan visa, är att dessa olika gruppers gemensam-
ma ansträngningar inte bara bidrar till en definition, utan också till
den faktiska konstruktionen av en sektor. Genom själva defini-
tionsarbetet uppfinns sektorn – definitionsarbetet är performativt.

Men hur är det med medlemmarna som organisationerna består
av? Jag föreslår att de är mindre besatta av den här terminologis-
ka diskussionen än vad som är fallet med forskarna, deras egna
förespråkare eller representanterna för den offentliga sektorn . De
skapar i stället en egen ‘definition’ genom sina dagliga aktiviteter
och genom att underhålla kontakterna med olika samarbetspart-
ner. Medan de förra grupperna försöker få till en definition och
därigenom skapa en sektor med ord, så gör medlemmarna det
genom sina handlingar. 

Den här rundturen kring definitioner i den sociala ekonomin
gav egentligen inget tillfredsställande resultat, om det förväntade
slutmålet skulle varit en stadig definition. Att definiera visade sig
vara en svår uppgift, och försöken att göra det skapade mer pro-
blem än de löste. Filosofer av olika skolor vederlade också sökan-
det efter en definition. Ett kontrasterande ljus har också spritts
över problemet. En definition kan betraktas som performativ och
kan forma företeelsen eller fenomenet, istället för att bringa klar-
het och öka vår förståelse av objektet som något självständigt.
Detta placerar det dagliga arbetet, som de aktiva i organisationer-
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na utför, i rollen som definitionsmakare även om de istället för ord
använder handlingar för att ro iland uppgiften. En historisk tillbaka-
blick visade sig stärka det resonemanget.

Syftet med detta kapitel var inte enbart att diskutera samhälls-
vetenskapliga definitioner i vid mening. Det var också att bedöma
huruvida en entydig definition kan bidra till vår förståelse av orga-
nisationer som ligger mellan stat och marknad. En granskning av
definitionerna har visat att det dagliga arbetet som utförs och
beskrivningarna av detta, verkar vara en starkare grund än vad en
ostensiv, allomfattande definition kan erbjuda. Detta ligger också
väl i linje med idéerna om performativa definitioner. Vi bör alltså
lägga mer tonvikt på fältstudier och historikstudier för att ta reda
på bakgrund och samhällelig kontext, vad som pågår i organisatio-
nerna just nu och hur nätverksbyggandet fungerar för närvarande
och historiskt. Detta skulle även medföra färre strider kring defini-
tioner som tenderar att skymma mer än de blottar. 
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Kooperativa lösningar
i Australien1

(översättning Filip Wijkström)

Kooperativ och kooperationsliknande organisationer har fun-
nits i Australien sedan mitten av 1800-talet. Vissa av dessa

organisationer har haft perioder av betydande framgång och till-
växt. Trots detta har den grupp av organisationer som själva väljer
att beskriva sig som kooperativ, aldrig riktigt kommit att blomstra.
Även om en del organisationer med kooperativa drag har attrahe-
rat stora grupper av medlemmar, så har den kooperativa grund-
idén aldrig omfattats av mer än en liten minoritet av befolkningen i
Australien.

Det finns idag många organisationer i Australien som bygger
sin verksamhet på kooperativa principer. En del av dessa har
många medlemmar och samtidigt en stark ställning i samhället,
till exempel fackföreningsrörelsen eller de frivilliga brandkårerna
(volunteer bushfire brigades). De kooperativa influenserna är dock i
dessa fall ofta utspädda med en stark tradition av individualism,
tillsammans med en grundläggande cynism och misstänksamhet
som genomsyrar det australiensiska samhället när det gäller att
bedöma människors egentliga motiv.



Även i de få branscher där kooperativa lösningar har varit fram-
gångsrika, som till exempel inom mejerinäringen, har det statliga stö-
det för kooperativ varit viktigt. Stödet har varit viktigt för att upp-
muntra kooperativ och liknande organisationer också i en del andra
branscher, men i regel så har staten endast tillfälligtvis visat något
större intresse för dessa lösningar. För närvarande har dessutom atti-
tyden hos inflytelserika delar av statsapparaten, under ett nyliberalt
inflytande, rört sig från ett tidigare ointresse till direkt fientlighet.

En ökande global konkurrens kommer, tillsammans med en ny
inriktning på den statliga politiken, troligen att tvinga många av de
stora kooperativen i Australien till förändring, och kan även leda
till att de försvinner. Några få entusiaster kommer antagligen att
behålla den kooperativa formen, och nya organisationer som försö-
ker kombinera sociala och ekonomiska mål kan komma att utveck-
las, men på det hela taget ser framtiden för kooperativa lösningar i
Australien dyster ut.

Former
Det mest grundläggande kriteriet för att betraktas som ett koope-
rativ i Australien är att organisationen är bildad och registrerad
som ett kooperativ under lagstiftning på delstats- eller territorial-
nivå. Dessa organisationer kallas ofta för ‘allmänna kooperativ’
(general cooperatives). De allmänna kooperativen återfinns inom
många olika branscher, även om nästan alla de större kooperativen
finns inom jordbruket. Dessutom finns det ett flertal större företag
som bildats inom ramen för bolagslagen, och som ägs av lantbru-
kare, där man har valt att strukturera dem som kooperativ. De
behandlas även som kooperativ av skattemyndigheterna. Dessa
juridiska personer bildades i delstaten Victoria innan någon speci-
ell lagstiftning för kooperativ existerade.

Vid sidan av dessa finns det flera andra grupper av organisatio-
ner som liknar kooperativ till sin struktur, och som en gång i tiden
reglerades under lagstiftningen för kooperativ. Det är olika typer
av finansiella mellanhänder och omfattar idag kreditkassor (credit
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unions eller credit cooperatives) samt ett antal hypotekskassor (buil-
ding societies). Det finns även hypotekskassor som bildats som
vinstdrivande företag. Slutligen finns det idag kvar några få friend-
ly societies (ungefär sjuk- eller pensionskassor). Dessa friendly socie-
ties är bildade under lagstiftning som går tillbaka till 1800-talet. I
vissa delstater tillät man inom ramen för samma lagstiftning även
bildandet av kooperativ, och under en period kontrollerades även
friendly societies av samma myndighet som var satt att övervaka koo-
perativen. Under tidigt 1990-tal skiljdes alla dessa enheter från
sina kooperativa rötter och kom att regleras tillsammans med
bankväsendet, som en del av finansmarknaden.

Omfattning
Det finns idag uppskattningsvis 2 400 registrerade allmänna koopera-
tiv i Australien. Som vi ser i Tabell 1 återfinns den helt övervägande
delen av dessa (81 procent) i de två största delstaterna, New South
Wales och Victoria. I dessa delstater har lagstiftningen tillåtit, och
regeringens policy stundvis dessutom uppmuntrat, användningen av
kooperativ inom områden som regional utveckling och socialtjänsten.

Tabell 1
Antal kooperativ i Australien, juni 1999.

Delstat Antal kooperativ Procent

New South Wales 940 38,9 %
Northern Territory 2 0,1 %
Queensland 232 9,6 %
Australian Capitol Territory 3 0,1 %
South Australia 92 3,8 %
Tasmania 51 2,1 %
Victoria 1 013 42,0 %
Western Australia 81 3,4 %

TOTAL 2 414 100,0 %
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Totalt finner vi i storleksordningen 700 kooperativ i delstaten
New South Wales (NSW). Av den sammanlagda årsomsättningen
på cirka 3,7 miljoner AU$ (cirka 22 miljoner SEK) svarar koope-
rativ inom lantbrukssektorn för lejonparten (Tabell 2), men antals-
mässigt är den största gruppen social clubs, med nästan 200 enheter.
Många av dessa har i Australien den juridiska personen registered
clubs. Klubbarna har skapats av en grupp människor på en ort, ofta
kring redan existerande idrottsföreningar eller andra ideella orga-
nisationer, och gavs under 1950-talet monopol på spelmaskiner.
Organisationerna blomstrade och kom att bli viktiga inslag i det
lokala fritids- och rekreationsutbudet. Det var inte alla klubbar
som valde att ta steget att bli registered clubs och i slutet av 70-talet
var de föreningar som ville ta det steget istället tvungna att göra
det som icke-vinstdrivande företag (nonprofit companies). De som
redan var kooperativ tilläts dock förbli det.

Kategorin kooperativ inom grossist- och detaljhandel i Tabell 2
omfattar de få kvarvarande kooperativa butikerna (alla på lands-
bygden), yrkeskooperativ (till exempel för rörmokare) samt kon-
sumentkooperativ som säljer exempelvis vin, biodynamiska pro-
dukter eller studentlitteratur. Inom kategorin ”skola, sjukvård och
samhällstjänster” finner vi till exempel kooperativa daghem och
grannskapscentraler, men även boendekooperativ som i huvudsak
är små och skapade för att äga och sköta, ibland för att bara sköta,
kommunala bostäder.

Antalsmässigt är kooperativen inom lantbruket relativt få, men
här finns de stora kooperativen i Australien. Totalt omsätter NSW-
kooperativen närmare 3 700 AU$ och vi ser i Tabell 2 att koopera-
tiv inom lantbruket svarar för nästan två tredjedelar (64 procent)
av total omsättning i den kooperativa sektorn i NSW. 1998 fanns
det sju kooperativ och ytterligare sju företag av kooperativ karak-
tär bland de 1 000 omsättningsmässigt största företagen i
Australien. Tre hade en omsättningen som översteg en miljard
AU$ (cirka 6 miljarder SEK), och tillsammans omsatte dessa fjor-
ton företag 6,5 miljarder AU$ (39 miljarder SEK). Alla ägdes och
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Tabell 2
Omsättningen i NSW-kooperativ inom olika områden 1997-98.

Omsättning Andel i
milj. AU$ procent

2 355 63,7 %

819 22,2 %

262 7,1 %

190 5,1 %

57 1,5 %

15 0,4 %

3 698 100 %

kontrollerades av jordbrukare, sju av dem av mjölkbönder. I New
South Wales (NSW) har lantbrukskooperationen idag cirka 25
000 medlemmar, vilket motsvarar nästan hälften av alla som är
direkt sysselsatta inom jordbruket och fiskerinäringen. Tillsam-
mans har kooperativen i NSW över en miljon medlemskap. Även
om vissa personer tillhör två eller flera kooperativ är det ett impo-
nerande antal medlemmar i befolkningen på 4,5 miljoner vuxna.
De aktiva medlemmarna, det vill säga de som använder sig av koo-
perativen, är dock betydligt färre.

Många av de tidigare kooperationsliknande hypotekskassorna
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(building societies) fusionerade dock under 1980-talet och ombilda-
des till banker. Mindre än 30 återstår idag. Tidigare tillhörde
många australiensare friendly societies, men idag finns bara ett fåtal
kvar, cirka 165 stycken. I huvudsak är de små och ägnar sig åt
finansiella tjänster, äldreomsorg eller så driver de apotek.

Den mest omfattande gruppen kooperativ i Australien är slutli-
gen credit unions (kreditkassorna) av vilka det idag finns 237 styck-
en. Dessa har sammanlagt 3,5 miljoner medlemmar i en befolkning
på 14 miljoner vuxna. Under 1998 genererade dessa en av avkast-
ning på nästan 2 miljarder AU$ på ett kapital på närmare 20 mil-
jarder AU$. Dessa presenterar en något annan utveckling än
många av de andra kooperativa organisationerna, och vi återkom-
mer till dessa i kapitlets avslutande kommentarer.

Historia
Det första kooperativet i Australien, baserat på Rochdale-model-
len, bildades i Brisbane 1859. Under 1860 sattes dessutom två koo-
perativa butiker upp på de norra kolgruvefälten i NSW, av vilka
den ena, utan framgång, också försökte sig på att äga och driva en
gruva. Dessa typer av kooperativ, bildade av arbetare för att för-
bättra sin köpkraft, har haft en brokig historia i Australien. Konsu-
mentkooperativen hade sina glansdagar i perioden mellan de två
världskrigen. De saknade kapital och ledarskap, och de klarade
inte heller av att anpassa sig till utvecklingen inom detaljhandeln,
som till exempel varuhuskonceptet.

Kooperativ bland bönder började ta form i slutet av 1800-talet
och blev populära inom mejerinäringen och bland veteproduce-
rande bönder, där de små familjejordbruken var framgångsrika.
Senare, i mitten av 1900-talet, kom kooperativ att bli den domine-
rande organisationsformen bland sockerodlarna samt i de fram-
växande ris- och bomullsnäringarna. Som ett resultat av statlig
intervention kom de även att bli viktiga inom fiskerinäringen. 

I huvudsak låter kooperativ jordbrukarna själva att ta sina pro-
dukter till marknaden utan risk för att bli exploaterade av någon
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form av mellanhänder, och inom mjölkindustrin började de även
förädla råmjölken till andra produkter. Några jordbrukare engage-
rade sig även i att i kooperativ gemensamt köpa upp insatsvarorna
till den egna gårdens produktion. Dessa vara starkast i perioden
1920-1960.

Trots den expansion på det kooperativa området i Australien
som tog plats under 1920-talet, var den kooperativa rörelsen splitt-
rad. Konsumentkooperativen låg i fejd med producentkooperati-
ven; fackföreningsrörelsen var misstänksam gentemot kooperation
i allmänhet, och fientligt inställd till arbetskooperativ i synnerhet.
Bönder som engagerade sig lantbrukskooperationen upptäckte att
andra producenter låg och underbjöd deras priser, och deras väd-
jan till regeringen ledde till att man skapade obligatoriska försälj-
ningsstyrelser, tillsatta av regeringen, som köpte upp och sålde
hela produktionen av en viss gröda eller produkt. Detta reducera-
de ett viktigt incitament till att bilda kooperativ, och ledde i många
fall till att de kollapsade.

Två typer av kooperationsliknande organisationer var i ett tidigt
skede framgångsrika i Australien: friendly societies (ungefär sjuk-
eller pensionskassor) och building societies (hypotekskassor).
Friendly societies var ett slags lokala loger och nådde sin höjdpunkt
under 1920-talet. Dessa var en sorts försäkringslösningar som för-
såg medlemmarna och deras familjer med sjukvård och ekono-
miskt bistånd om man förlorade sitt arbete på grund av sjukdom
eller skada. De kontrakterade själva läkare för att förse sina med-
lemmar med sjukvård till låga kostnader, och deras verksamhet
mötte kraftigt motstånd hos läkarnas egna organisationer för att de
höll arvodena nere. Under 1950-talet vann läkarnas linje och man
lagstiftade om ”fee-for-service” sjukvård. Många friendly societies kom
då istället att börja arbeta med sjukförsäkringar. Vid den tidpunkt-
en hade de yngre generationerna dock förlorat intresset för den
lokala logekulturen med underliga insignier och ritualer.

Hypotekskassorna, som bildats efter kooperativa eller ömsesidi-
ga principer, blomstrade under andra halvan av 1800-talet, men
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1890-talets ekonomiska kollaps gjorde att en hel generation tappa-
de förtroendet för dessa institutioner. Under 1930-talet fick de för-
nyad aktualitet, som en följd av ett initiativ från kooperationsregis-
tret i delstaten New South Wales (NSW Registrar of Cooperatives). I
två olika utföranden kom de att bli viktiga aktörer för att finansie-
ra bostadsbyggande över hela landet ända fram till 1980-talet, då
finansmarknaden avreglerades och de utsattes för en kraftig kon-
kurrens. Som ett resultat har de allra flesta av dessa kassor fusio-
nerat och i ett nästa steg ombildats till vanliga vinstdrivande ban-
ker.

Politik
Såväl den nationella regeringens som delstaternas politik gentemot
kooperativ i Australien har alltid varit kluven. Fram till och med
införandet av Cooperatives Act i NSW 1923, fick kooperativen sin
juridiska status inom ramen för samma lagstiftning som då fanns
för till exempel friendly societies. Delstatsregeringens politik när det
gäller kooperativ har varierat från släpphänt till betungande, men
alltid utan särskilt engagemang eller uppmuntran. 

Införandet av en särskild lag för kooperativ i NSW, och upprät-
tandet av ett speciellt register för dessa, signalerade att man från
delstatsregeringens sida var beredd att uppmuntra bildandet av
kooperativ. Detta var först och främst en programpunkt i jord-
brukspolitiken, men kooperationsregistret uppmuntrade även bil-
dandet av hypoteks- och kreditkassor.

Under tiden efter första världskriget uppmuntrades människor
att bilda kooperativ för att de tillsammans skulle utveckla gemen-
samma lokala anläggningar (social clubs), och för en kort period
under 1980-talet var man även positivt inställd till och uppmuntra-
de arbetskooperativ. Under 1990-talet anordnades årliga konfe-
renser kring ‘nyckelfrågor ‘, där lokala kooperatörer, i synnerhet
från kooperativ på landsbygden, fick möjlighet att dra lärdom från
kooperativa ledare på den internationella arenan.

En omarbetning av lagstiftningen för kooperativ i NSW genom-
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fördes 1992, och den Internationella Kooperativa Alliansens (ICA)
sex grundprinciper arbetades in. En utvecklingsfond för koopera-
tion skapades, och man gjorde utredningar och genomförde studi-
er kring möjligheterna att bilda kooperativ i en rad nya branscher.
Delstater som Queensland och Victoria kom också att införa en
proaktiv politik gentemot kooperativ.

Inom andra delar av delstatsregeringarna var man inte lika
gynnsamt inställd, och där motarbetades istället den kooperativa
utvecklingen. Den mest talande motgången inträffade 1992, då
flera vinstdrivande hypotekskassor kollapsade. De olika territori-
ella och delstatliga regeringarna kom då överens om att bilda en
nationell myndighet för att gemensamt handha alla kooperations-
liknande aktörer på finansmarknaden. Senare samma årtionde,
efter en statlig utredning av finansindustrin på nationell nivå, kom
denna myndighet att inordnas under en ny nationell myndighet
med ansvar för hela finans- och kreditmarknaden. Detta drag full-
bordade den separation mellan allmänna kooperativ och koopera-
tiv på finansmarknaden som varit under uppsegling en tid.

Under sent 1990-tal beslutade de ministrar med ansvar för de
allmänna kooperativen inom de olika delstatsregeringarna, att man
skulle utveckla en gemensam och sammanhängande nationell lag-
stiftning för kooperativ. Den skulle vara baserad på den nyligen
antagna lagstiftningen i NSW. Inom ramen för den gemensamma
nationella politiken slogs det också fast att kreditkassor skulle bil-
das som icke-vinstdrivande företag (nonprofit), med sådana försik-
tiga krav att det blev i princip omöjligt att bilda nya kreditkassor.

Inte vid något tillfälle har den australiensiska nationella rege-
ringen haft någon myndighet med ansvar och uppdrag att företrä-
da kooperativa lösningar. I den lagstiftning som utformats för att
uppmuntra konkurrens, kom den kooperativa formen istället att
betraktas med misstänksamhet av representanter i den nationella
regeringen. Inom skattelagstiftningen finns det vidare utrymme för
särskild hänsyn för kooperativ. Man definierar där kriterierna för
att betraktas som ett kooperativ, som går ut på att organisationen
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måste ha minst 90 procent av affärsverksamheten bland sina med-
lemmar, men graden av särskild behandling har stegvis urholkats
under de två senaste decennierna.

Den nationella regeringens politik är tydlig: det ska inte finnas
några speciella förmåner eller lättnader för organisationer för att
de har en särskild organisationsform. Därmed tycks man i sin poli-
tik implicit anta att marknaden och marknadslösningar är den mest
effektiva formen för samverkan, och att organisationsformer som
är baserade på aktieägande därför bör gynnas.

Kooperativ opinionsbildning
De kooperativa organisationerna har sällan själva valt att driva sin
sak eller försökt utbilda sina medlemmar eller allmänheten om för-
delarna med att driva verksamhet i kooperativ form. Endast under
kortare perioder har den australiensiska kooperationen haft en
stark paraplyorganisation på det nationella planet. En nationell
Cooperative Federation of Australia försökte ta en samordnande roll
från 1950-talet fram till 1980-talet. Denna federation finansierades
i stor utsträckning av den starka kooperativa sektorn i Western
Australia, och när de flesta av delstatens kooperativ bolagiserades,
försvagades federationen därmed kraftigt.

Under perioden 1986-1993 försåg the Australian Association of
Cooperatives sina medlemmar med en kraftig röst och en omfattande
uppsättning tjänster. Bland dessa tjänster ingick även finansiella
tjänster, och några riktigt dåliga lån ledde till organisationens kol-
laps. Därmed dog också hoppet om en stark nationell företrädare
för kooperativa frågor och den guide som skulle kunnat hjälpa
kooperativen att anpassa sig till de dramatiska sociala och ekono-
miska förändringar som kom som en följd av globaliseringen och
det nyliberala inflytandet på regeringsnivån.

Vid andra världskrigets slut uppmuntrade kooperationsregistret
i NSW även bildandet av kreditkassor (credit unions). Många av de
anställda på dessa kreditkassor hade tidigare erfarenheter av att gå
samman och agera kollektivt via sina medlemskap i fackföreningar
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eller genom engagemang i katolska församlingar. Det sociala tän-
kandet inom den katolska tron kom att inspirera kreditkassornas
utveckling. Under en tid hade dessa kreditkassor kommit att iden-
tifiera sig snarare med ömsesidiga än kooperativa företag, eftersom
de menade att de senare drogs med en historisk stämpel av ineffek-
tivitet och gammaldags värderingar. 

I motsats till vad som hände på det nationella planet för de all-
männa kooperativen, lyckades the Credit Union Services Corporation
(CUSCAL), till vilken den flesta kreditkassorna tillhörde, spela en
aktiv roll när det gällde att hjälpa kassorna att förbli konkurrens-
kraftiga aktörer på den starkt konkurrensutsatta finansmarkna-
den, samtidigt som de lyckades lotsa sina medlemmar förbi den
förändrade regeringspolitikens blindskär. På CUSCAL är man för
närvarande upptagna med att utveckla strategier för att skydda
rörelsen från de väntade försöken från en eller två av de australi-
ensiska bankerna att ta över några av de större kreditkassorna.

Kanske är de allmänna kooperativen en alldeles för heterogen
grupp för att någonsin kunna gå ihop och tillsammans utveckla
och driva en kooperativ dagordning. Lantbrukskooperationen
ägnar sig för tillfället åt att hitta sätt att få in riskkapital utan att
spä ut producentkontrollen. Den nyss avreglerade mjölkmarkna-
den kommer troligen att dramatiskt reducera antalet mjölkbönder
och leda till att mejerikooperativen måste fusionera, kollapsa eller
köpas upp av större kommersiella aktörer. De större konsument-
kooperativen står inför en intensiv konkurrens, på samma gång
som de idag erbjuder sina medlemmar få ekonomiska incitament
till att fortsätta att vara medlemmar.

De allra flesta kooperativen är små och fortsätter att vara koo-
perativ bara därför att det är svårt att ändra, eller för att de bildats
av grupper som har valt den kooperativa formen som ett sätt att
uttrycka sin tro på solidaritet och värdet av kollektivt beslutsfat-
tande. Sådana värderingar tycks vara starkast vid organisationens
bildande. Få av dagens aktiva kooperatörer ser dessa värderingar
som grundläggande för verksamheten. Det tycks finnas ett stöd för
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kooperativa former och värderingar hos personer som har arbetar-
klassbakgrund eller kommer från regioner utanför de stora städer-
na, men denna grupp är knappast stark nog för att förhindra den
pågående, långsiktiga nedgången för kooperativ i Australien.

Slutnot
1. Garry Cronan, som är senior fellow vid the Australian Centre for
Cooperative Research and Development (ACCORD), har bidra-
git avsevärt i arbetet med detta kapitel, vilket författaren är tack-
sam för.
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Terje Kili
Avdeling for økonomisk historie

Handelshøyskolen BI, Oslo

Even Lange 
Avdeling for økonomisk historie

Handelshøyskolen BI, Oslo

Forbrukersamvirket
og behovet for egen historie

Den 27. juni 2006 vil Norges Kooperative Landsforening
(NKL), det norske forbrukersamvirkets øverste organ, fylle

100 år. Avdeling for økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI
har i den anledning gjennomført en utredning for å kartlegge hvor-
dan et historieverk om det norske forbrukersamvirkets rolle og
utvikling burde organiseres og bygges opp. Formålet med dette
kapitell er å gi en kort presentasjon av denne utredningen, med
begrunnelse for å sette i gang et slikt arbeid og forslag til angreps-
vinkler for en historisk fremstilling.

Begrunnelsen
”Forbrukersamvirket i Norge står overfor en av de største utfor-
dringene i bevegelsens historie,” het det i en leder i NKLs med-
lemsblad, Vårt Blad, våren 1989. Hovedorganisasjonen NKL had-
de på dette tidspunkt alvorlige problemer. I tillegg slet en rekke sen-
trale samvirkelag med betydelige underskudd. Resul-tatet var
fallende oppslutning. For første gang i organisasjonens historie sto
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man på slutten av 1980-tallet overfor en negativ medlemsutvikling.
Årsaken til problemene var en kombinasjon av uheldige investe-
ringer, tap av markedsandeler og lite rasjonell drift. 

Utviklingen viste at organisasjonen hadde stivnet i en situasjon
hvor markedene rundt var i rask endring. Samtidig sto man over-
for nye og langt mer aggressive konkurrenter. Det var derfor
behov for nye grep. Organisasjonen måtte stilles om for å kunne
møte de problemer og utfordringer som man sto overfor. I tillegg til
organisatoriske endringer var det behov for en mentalitetsendring
både blant de tillitsvalgte og lokale bestyrere. 

Utviklingen viser at forbrukersamvirket i løpet av årene fra
1989 og frem til i dag gjennomgått store endringer. Organisasjo-
nen har igjen fått kontroll over økonomien. Markedsandelen har
stabilisert seg på rundt 25 prosent. Resultat har vært en voldsom
tilstrømming av nye medlemmer. I løpet av de ti siste årene har
antall medlemmer tilknyttet det norske forbrukersamvirket
omtrent blitt fordoblet, fra ca. 480 000 rundt 1990 til over 860 000
medlemmer sommeren 1999. 

Omstillingen og den voldsomme medlemsveksten har aktuali-
sert noen av de problemene som forbrukersamvirket alltid har slitt
med. Det gjelder kanskje spesielt spenningen mellom det å være en
demokratisk medlemsorganisasjon og samtidig drive konkurran-
seutsatt virksomhet og spenningen mellom organisasjonens behov
for kapital til investering og medlemmenes ønske om størst mulig
utbytte. Hvordan skaffer man den nødvendige kapital samtidig
som man ivaretar medlemmenes interesser? 

Hovedproblemet er likevel at organisasjonen, til tross for resul-
tat, størrelse og omfang, er lite synlig i offentligheten. En gjennom-
gang av ulike avisers arkiv viser at mediene, hvis de i det hele tatt
nevner forbrukersamvirket, i hovedsak er opptatt tre forhold; 

1. bevegelsens økonomiske resultat, 
2. forbrukersamvirkets andel av omsetningen i varehandelen og 
3. endringer i ledelsen. 



Grunnleggende spørsmål som samvirkets betydning og egenart
forbigås i stillhet. Et eksempel kan være da Forbruker- og Admi-
nistrasjonsdepartementet i 1988 la frem utredningen Samvirke på
nye veier – Fornyelse, selvhjelp og demokrati (NOU, 1988:30). Et
søk i de elektroniske arkivene for de største næringslivsavisene,
Dagens Næringsliv og Aftenposten, viser at utredningen ikke ble
omtalt i det hele tatt.

Mangelen på offentlig interesse gir grunnlag for å reise spørsmål
om samvirkeformen ikke lenger blir sett som en konkurransedyk-
tig organisasjonsform – og så fall: hvorfor ikke? Man kan også få
inntrykk av at folk flest ikke lenger har kjennskap til de prinsipper
og verdier som forbrukersamvirket tradisjonelt representerer og
som har gjort at organisasjonen siden etableringen av NKL i 1906
har blitt sett på som en sentrale samfunnsinstitusjon.

Det finnes en rekke eksempler på manglende kjennskap til sam-
virket som eierform og hvilket omfang og betydning denne form
for økonomisk organisering faktisk har. Den offentlige utredning-
en Fra sparing til egenkapital (NOU, 1995:16) kom overhodet
ikke inn på samvirke som en alternativ eieform. Dette til tross for
at man i utredningens kapittel 5 forsøkte å gi en prinsipiell gjen-
nomgang av eierskapets betydning for økonomisk utvikling. Det
samme var tilfelle i regjeringen Jaglands stortingsmelding Om
eierskap i næringslivet. Selv om man i to av meldingens kapitler
(kap.3 Eierskap i norsk næringsliv og kap.4 Eierrollen og eierska-
pets betydning) forsøkte å gi en beskrivelse av eierskapet i norsk
næringsliv, og hvilken betydning eierskap prinsipielt kunne ha, ble
samvirke ikke nevnt. Dette gjentok seg da regjeringen Bondevik,
bestående av partier – som ved siden av sosialdemokratene – tradi-
sjonelt har stått fremst i kampen for samvirkemodellen, i slutten av
februar 1998 la frem sin tilleggsmelding om eierskap i næringsli-
vet. Heller ikke denne gangen ble samvirke nevnt. 

Dermed kan det virke som om de norske samvirkeorganisasjo-
nen har havnet i en situasjon tilsvarende de svenske samvirkeorga-
nisasjonene sent på 1970-tallet. I en offisiell svenske utredningen,
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Kooperationen i Sverige (SOU, 1979:62) fra 1979, ble det innled-
ningsvis slått fast at ”kooperationen är en välkänd företeelse i
svensk näringsliv”, men at ”kunskapen om kooperationens faktiske
betydelse [er] relativt begränsad”. Konklusjonen var klar:

Denna brist på samlade och översikteliga uppgifter om såväl
kooperationens utvecling och bakgrund som aktuella struktur og
verksamhet har försvårat och begränsat disskussionerna om koo-
perationens roll i svenskt näringsliv.

Mye tyder på at samvirke som organisasjonsform mer allment er
kommet under press. I NOU, 1998:18, Finansforetak m.v. gikk for
eksempel et stort mindretall inn for å frata samvirkelagene adgang
til å motta innskudd – et av grunnprinsippene for finansiering av
samvirkelag. Hovedargumentet var at samvirkelagenes adgang til
å motta innskudd virket konkurransevridende i forhold til andre
aktører.

Forbrukersamvirkets konkurrenter har fremmet tilsvarende
synspunkter. I desember 1998 tok Handels- og Servicenæringenes
Hovedorganisasjon (HSH) initiativ overfor Stortingets finansko-
mite for å få fjernet det HSH mente var samvirkelagenes skattefor-
del (blant annet adgangen til å sette av 15 prosent av inntekten før
skatt til fonds/-egenkapitaloppbygging). Argumentet var at sam-
virkelagene var blitt kommersielle selskaper med de samme resul-
tatmål og krav til egenkapital som andre, og at fortidens beskyttel-
se derfor ikke lenger var gyldig. Samvirkelagene var, i følge HSH,
ordinære bedrifter på linje med andre bedrifter innenfor samme
bransje. 

Det kan på denne bakgrunn være grunn til å stille spørsmål om
folk, selv om de gjennom sitt medlemskap i ulike samvirkeorgani-
sasjoner har et visst kjennskap til samvirke, har kunnskap om hva
samvirke egentlig er og hvilket omfang denne form for økonomisk
virksomhet har? Eksemplene gir grunn til å spørre om ikke mang-
elen på kunnskap om ulike samvirkeformer først og fremst rammer
forbrukersamvirket. Årsaken kan være manglende profilering.
Men det kan i tillegg stilles spørsmål om ikke forbrukersamvirket,
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som et resultat av organisasjonens klare målsetting om politisk og
religiøs nøytralitet, i mindre grad enn det norske landbruks- og
boligsamvirket er blitt sett og oppfattet som organisasjon med mål-
settinger utover det å levere gode og billige tjenester eller varer til
sine medlemmer. Det kan se ut som om at bolig- og landbrukssam-
virket har vært flinkere til å gi seg selv en bred samfunnsmessig
betydning, noe som i seg selv kan ha virket bevisstgjørende ute
blant folk.

Noe av bakgrunnen for utformingen av vårt forslag til historie-
prosjekt, er at forbrukersamvirket har vært lite synlig i offentlighe-
ten. Det er antydet at forbrukersamvirket selv har et ansvar her.
Men det er også klart at historieforskningen har neglisjert denne
siden ved samfunnsutviklingen. En gjennomgang av registrene i
Aschehougs nye norgeshistorie viser at forbrukersamvirket og
NKL som organisasjon i liten grad er blitt oppfattet som interes-
sante. Årsaken til dette kan selvfølgelig være mange. Vi vil peke på
to årsaker. For det første har norske historikere i hovedsak vært
opptatt av politisk historie. For det andre har norske økonomiske
historikere i liten grad tatt for seg varehandelens historie. 

I tillegg mangler vi i Norge oversiktslitteratur om forbruker-
samvirket. Det som foreligger er i all hovedsak skrevet av folk
med nær tilknytning til samvirkebevegelsen. Vi må helt tilbake til
Inge Debes’s verk, Forbrukerkooperasjonen i Norge bind I - II
(1931,1936), for å få en samlet og nogenlunde uavhengig oversikt
over det norske forbrukersamvirkets tidlige historie.

Den vurderingen som sosiologen Sigmund Grønmo m. fl. gjorde
i notatet Forbrukersamvirke – Samfunnsvitenskapelige perspekti-
ver og problemområder for 15 år siden, synes fremdeles å være gjel-
dende. Der heter det: 

I Norge har forskningen på kooperasjonen en relativt beskjeden
omfang. Som helhet betraktet , preges forskningsfeltet i stor grad av
få eller spredte prosjekter, samt begrensede og fragmentariske
resultater.

(Grønmo m. fl., 1984)
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Selv om man ennå mangler en samlet fremstilling av det norske
forbrukersamvirkets utvikling siden etableringen, har det imidler-
tid i løpet av de siste årene kommet en rekke beretninger om loka-
le og regionale samvirkelag. Disse har fremskaffet ny empiri og
kunnskap om lokale og regionale samvirkelags utvikling. Likevel
må det sies at også disse rammes av den kritikk som kan rettes mot
NKLs jubileumsbøker. Deler av beretningene har i stor grad fått et
leksikalt preg. Det kan i tillegg se ut som om forfatternes nære tilk-
nytning til det lokale samvirkelag har ført til at man har vegret seg
for å gi en mer omsvøpsløs beskrivelse av en del av de problemene
kooperasjonen har slitt med lokalt. Samlet sett må mangelen på
norsk forskning sies å være påfallende sammenlignet med det som
foreligger på svensk side. 

Beskrivelsen av situasjonen viser at forbrukersamvirket i Norge,
til tross for fremgangen på 1990-tallet, står overfor store utford-
ringer. Det er samtidig klart at utfordringene på ingen måte er nye.
Flere av problemene skyldes kort og godt selve organisasjonsfor-
men og kan sies å ha eksistert siden bevegelsen ble etablert midt på
1800-tallet. I en situasjon hvor forbrukersamvirket er i endring, vil
det være av stor interesse å undersøke hvordan organisasjonen tid-
ligere har forholdt seg disse problemene. Slik forskning vil i tillegg
kunne skape en større forståelse for hva slags type organisasjon
dette faktisk er og hva som skiller denne organisasjonsformen fra
tradisjonelle investoreide bedrifter. Større kunnskap om egen
organisasjon er en nødvendig forutsetning for at organisasjonen
selv skal kunne bedre folks kjennskap til denne organisasjonsfor-
men generelt og forbrukersamvirket spesielt. 

Angrepsvinkel
Å lage et prosjekt hvor man bare ser på NKL, og den rolle denne
organisasjonen har hatt innenfor forbrukersamvirket, vil ikke
være noen god løsning. Selv om man også i en slik fremstilling vil
måtte ta for seg NKLs forhold til lokale samvirkelag, vil fokus
være konsentrert om sentralorganisasjonens utvikling. Dermed
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ville man gå glipp av en rekke av de grunnleggende problemstil-
linger som forbrukersamvirket i dag står overfor. Temaet bør i ste-
det være forbrukersamvirket i sin helhet og den betydning dette
har hatt økonomisk, politisk og sosialt siden de første samvirkela-
gene ble etablert midt på 1800-tallet. En bred tilnærming, hvor
man er opptatt av å identifisere forbrukersamvirkets særtrekk, og
dets betydning økonomisk, politisk og sosialt, vil samtidig åpne
opp et forskningsfelt som omtrent har vært tomt for norske for-
skere.

Dermed står man også overfor en svært omfattende oppgave.
Organisasjonens størrelse og betydning tilsier et bredt spekter av
innfallsvinkler og problemstillinger. Dette understrekes ved at
man bør legge an et nordisk sammenlignende perspektiv. Et slikt
perspektiv vil både belyse hvilke nettverk det norske forbruker-
samvirket har vært en del av, og fange opp hvordan det har stått i
samspill med utviklingen i våre naboland, spesielt Danmark og
Sverige. 

Vårt forslag til overordnet tema for et historieprosjekt kan sam-
menfattes i to punkter:

1.Hvilke særtrekk har forbrukersamvirket og hva skiller det fra
andre former for organisering av økonomisk aktivitet?

2.Hvilken betydning har det norske forbrukersamvirket hatt
øko-nomisk, politisk og sosialt?

Innfallsvinkelen gjør det naturlig å ta utgangspunkt i de prinsip-
per, vedtekter, verdier og målsettinger som forbrukersamvirket har
blitt drevet etter, og fortsatt drives etter. Sentralt i dette står
Rochdale-prinsippene, utformet av de som i 1844 fikk til den første
vellykkede etablering av et samvirkelag. Det gikk nesten 20 år før
prinsippene ble nedskrevet. Men siden den gang, og helt frem til i
dag, er disse prinsippene blitt opplevd som grunnleggende og sty-
rende for organiseringen og driften av forbrukersamvirket, på alle
nivåer; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
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Det interessante ved disse prinsippene er at de hele tiden har
gitt uttrykk for hva bevegelsens representanter selv har ment at
samvirket skal være. Det gjelder på alle nivåer innenfor organisa-
sjonen, fra det enkelte samvirkelag og helt opp til organiseringen
og styringen av NKL. Et interessant spørsmål vil være hvordan
sentrale tillitsmenn og -kvinner har oppfattet disse prinsippene
opp gjennom tiden. Under en forelesing på Samvirkeskolen våren
1961 ble deltagerne (30 personer) spurt hvilke to-tre prinsipper
de mente var viktigst. Svarene grupperte seg slik:

1. Åpent medlemskap: 13
2. Demokratisk kontroll: 17
3. Andel i overskudd i forhold til kjøp: 11
4. Begrenset kapitalrente: 2
5. Kontant handel: 9
6. Politisk og religiøs nøytralitet: 13
7. Opplysningsarbeidet: 6

Punktene om demokratisk kontroll, åpent medlemskap, nøytralitet
og overskuddsdeling fikk altså størst oppslutning. Disse har hele
tiden stått sentralt. Spørsmålet er likevel hvordan dette reellt har
kommet til uttrykk. Hvordan har man for eksempel lokalt og sen-
tralt klart å ivareta den demokratiske kontrollen? Det er videre
grunn til å merke seg at punktet om kontant handel (pkt.5) ble tatt
ut ved revideringen av prinsippene i 1966. Det er grunn til å tro at
dette skyldes en forståelse av at samvirket var blitt en moden orga-
nisasjon. Det interessante er at kravet til kontant handel ble holdt
frem som et av de mest sentrale prinsippene for kooperativ virk-
somhet fra rundt 1900 og langt inn på 1930-tallet. Årsaken var
bitre erfaringer med at samvirkelag gikk konkurs på grunn av for
store og mange kreditter.

Det er viktig å være klar over innenfor hvilke rammer prinsip-
pene skulle gjelde. På NKLs stiftelsesmøte 27.juni 1906 understre-
ket redaktør av bladet Kooperatøren, Isak Bjerknes, at forbruker-
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samvirket var og ble ”forretning drevet i visse former og efter visse
prinsipper, men den er ikke alene en økonomisk bevegelse – den
har også et meget socialt tilsnitt.” Forbrukersamvirket har derfor
hele tiden levd i spenningen mellom det å være butikk og det å
være en demokratisk åpen medlemsorganisasjon. Det er i denne
spenningen mellom demokratisk innflytelse og økonomisk rasjona-
litet, prinsippene er blitt omformet til praktisk arbeid. Og det er i
denne spenningen, mellom katedral og børs, forbrukersamvirket
har funnet sitt særpreg. 

Litt teori
Vi mener det vil det være fruktbart å nærme seg forbrukersamvir-
ket som et system. Vi er klar over at det kan oppfattes mekanisk,
og at individene og det personlige engasjement kan komme i bak-
grunnen når man velger å bruke en slik tilnærming. System-
begrepet må av den grunn kun sees som et analytisk redskap som
vil gjøre det lettere å forstå det særegne ved en så kompleks orga-
nisasjon som det norske forbrukersamvirket. Et viktig kjennetegn
ved den historisk analyse er at den studerer samspillet mellom det
dynamiske og statiske. På den måten ivaretar metoden forståelsen
av historien som en prosess hvor temaer og systemer hele tiden er i
utvikling. 

Utgangspunktet for beskrivelsen og analysen vil være de prin-
sipper, vedtekter og målsettinger som forbrukersamvirket skal sty-
res etter. Spørsmålet vil være i hvilken grad forbrukersamvirket,
som en konsekvens av Rochdale-prinsippene, de nasjonale og
lokale vedtekter og ikke minst de sosiale mål bevegelsen har satt
seg, kan sies å være et system, styrt etter en egen logikk.

Perspektivet gir en helhetlig tilnærming til studiet av organisa-
sjoner og bevegelser. Organisasjoner forstås ved hjelp av begreper
som gjensidig avhengighet og differensiering. Med en analogi til
biologien, men uten å trekke bildet for langt, snakker man om
organisasjoner som levende og lærende organismer. I følge so-
siologen R.K. Brown forutsetter systemtanken fire krav: 
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1. For det første må det finnes en form for gjensidig avhengig-
het.Utgangspunktet er at det innenfor et samlet system eksisterer en
rekke systemer på lavere nivå. For forbrukersamvirkets del kan vi
her snakke om lokale og regionale samvirkelag, ulike bedrifter osv.
For at man skal kunne snakke om et system, er man avhengig av at
det eksisterer en form for gjensidig funksjonell avhengighet mellom
de ulike del- eller sub-systemene. Generelt må det kunne sies at orga-
nisasjonens eller systemets evne til å overleve er avhengig av at man
klarer å få disse del-systemene til å virke sammen på en effektiv
måte. 

2. For det andre må det finnes en form for synergi. Synergi oppstår
når man får organisert del-systemene på en slik måte at disse til 
sammen klarer å produsere mer enn hva de ville klart hver for seg.
Men dette forutsetter et det eksisterer en form for gjensidig
avhengighet. I siste instans er dette selve grunnlaget bak tenkingen
omkring eksistensen av skalafordeler.

3. For det tredje må det finnes grenser. Uten at man er i stand til å
trekke opp et skille mellom systemet og omverdenen, kan man van-
skelig snakke om eksistensen av et system. Men det er viktig å være
klar over at systemtenkingen også forutsetter at det finnes grenser
mellom sub-systemene innenfor systemet. Det sentrale spørsmålet er
i hvilken grad man kan snakke om systemet som åpent eller lukket.
Graden av åpenhet er med på å bestemme graden av kompleksitet,
eller hvordan systemet konkret fungerer i dialogen eller interaksjo-
nen med samfunnet omkring. Et lukket system har ingen interaksjon
med samfunnet omkring.

4. For det fjerde må det finnes en felles ideologi. Dette er selve
grunnlaget og argumentet for eksistensen av et system. Ideolo-gien
er det som gjør det mulig å etablere en form for gjensidighet mellom
de ulike sub-systemer og på den måten bringe frem synergi.
Ideologien kan derfor forstås som selve limet i organisasjonen – som
det som holder organisasjonen sammen og som i siste instans define-
rer organisasjonens formål og mening. 

(Brown, 1992)

Valg av perspektiv gjør at vi nærmer oss det norske forbrukersam-
virket som et sosialt system – det vill säga en diskusjon av i hvilken
grad folks forståelser, handlinger, strategier o.l. er blitt preget av de
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perspektiver og ideologier som forbrukersamvirket historisk sett
har vært en del av. Med utgangspunkt i litteratur og tilgjengelige
kilder ønsker vi, i tillegg til å beskrive og forklare det norske for-
brukersamvirkets utvikling og betydning, å skape forståelse for
forbrukersamvirket og den utvikling denne organisasjonen har
hatt. Dette innebærer en gjennomgang av årsakene til hvorfor
organisasjonen er blitt det den i dag er, men også en diskusjon av
hvorfor ting ikke alltid har gått slik man i utgangspunktet kanskje
hadde trodd eller ønsket. 

For å forstå organisasjonen og hvordan den har fungert på ulike
tidspunkt, internt, men også eksternt i dialog med myndigheter og
andre organisasjoner, vil det være nødvendig å forstå de personene
som sitter sentralt i systemet. Hvem er de, hva gjør de og hvorfor
gjør de det de gjør? Dette er spesielt viktig siden ledelsen i forbru-
kersamvirket i Norge hele tiden har vært preget av kontinuitet og
sterke personligheter. Spørsmålet blir hvordan disse menneskene
har sitt preg på organisasjonen og dens utviklingen? Utgangs-
punktet er at ”management matters”. Dette innebærer også en analy-
se av personlige motsetninger. Hvordan påvirker personlige mot-
setninger den gjensidige avhengighet internt i systemet? Slike
spørsmål vil øke forståelsen av systemets interne dynamikk og
hvordan systemet er blitt utviklet som et resultat av indre og ytre
forhold.

For å kunne håndtere et prosjektet av et slikt omfang er det
nødvendig å etablere noen underliggende temaer. Formålet med å
etablere slike temaer er at de i seg selv skaper struktur. I tillegg
gjør slike skiller det lettere å identifisere nye problemstillinger.
Spørsmålet må være hvordan forbrukersamvirkets særpreg kom-
mer til uttrykk innenfor hvert enkelt tema. En slik oppdeling vil
gjøre det lettere å foreta en konkret sammenligning med det sven-
ske og danske forbrukersamvirket og den utvikling og rolle disse
samvirkene har hatt innenfor sine samfunn. Videre vil en slik opp-
deling gjøre det lettere å identifisere likheter og ulikheter mellom
forbrukersamvirket og den private investoreide sektor. Slik vi ser
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det vil det være fruktbart å nærme seg det norske forbrukersam-
virket gjennom følgende underliggende temaer:

Forbrukersamvirkets forhold til medlemmene

Forbrukersamvirket og politikken

Forbrukersamvirkets forhold til vare- og kapitalmarkedet

Forbrukersamvirkets forhold til de ansatte

Forbrukersamvirket og internasjonalt samarbeid

Forbrukersamvirkets forhold til andre former for samvirk

Forståelsen av forbrukersamvirket som et sosialt system innbefat-
ter derfor også en analyse av forbrukersamvirket som et økono-
misk system. Debatten om de økonomiske spørsmål internt i orga-
nisasjonen, og hvordan ”butikken” skal organiseres, blir sett som
en del av den sosiale praksisen som forbrukersamvirket totalt sett
gir uttrykk for. Det er dermed i utgangspunktet vanskelig å trekke
opp et skille mellom de prinsipper og verdier som forbrukersam-
virket har gitt uttrykk for og hvordan bevegelsens økonomiske
virksomheten har blitt drevet. Selv om personer kan ha ulike
meninger om egne og andres handlinger og valg, er det mulig å
spørre i hvilken grad prinsippene og vedtektene former den enkel-
tes holdning til de problemer man samlet står overfor. Dette gjel-
der selvfølgelig først og fremst for de tillitsvalgte, men kan i tillegg
brukes som et utgangspunkt i en diskusjon om medlemmenes loja-
litet til det lokale samvirkelag. Er det mulig å snakke om en for-
brukerkooperativ identitet? Og hvordan har denne identiteten i så
fall kommet til uttrykk? For å kunne svare på slike spørsmål vil det
være fruktbart å ta utgangspunkt i systemtanken slik den nå er
beskrevet. Men for å kunne gi gode svar på slike spørsmål er det
helt nødvendig å ta bruk organisasjonens historie og underkaste
den en kritisk konstruktiv historisk analyse. 

FORBRUKERSAMVIRKET OG BEHOVET FOR EGEN HISTORIE � Kili och Lange136



Referanser:
Brown, R.K. (1992) Understanding Industrial Organisations: Theo-

reticalPerspectives in Industrial Sociology. London.
Debes, Inge (1931,1936)Forbrukerkooperasjonen i Norge, bind I-II.Oslo:

NKL.
Grønmo, Sigmund, Lawrence Rose og Eivind Stø (1984) Forbrukersamvirke –

Samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemområder. Oslo:FMD/NIBR..
NOU 1988:30 Samvirke på nye veier – Fornyelse, selvhjelp og demokrati.
NOU 1995:16 Fra sparing til egenkapital. 
NOU 1998:18 Finansforetak m.v.
SOU 1979: 62 Kooperationen i Sverige.St.meld.nr. 61 (1996-97) Om eierskap i

næringslivet.

OM KOOPERATION OCH SOCIAL EKONOMI � Kooperativ Årsbok 2000 137





Flemming Just
Syddansk Universitet Esbjerg

Staten 
og dansk andelsbevægelse

Isit autoritative værk om landbruget i Vesteuropa skriver
Michael Tracy at ”The development of co-operation was a distinctive

feature of Danish agriculture and played a vital role in its transformation” i
slutningen af 1800-tallet (Tracy, 1989, s.113).

Andelsbevægelsen udgør stadig et karakteristisk træk og en over-
ordentlig betydningsfuld del af det samlede landbrugsindustrielle
kompleks i Danmark. På input-siden sidder andelsgrovvarehandlen
på halvdelen af markedet for korn, grovvarer og kunstgødning, og
på forarbejdningssiden bliver omkring 93 % af hovedprodukterne
mælk, smør, ost og svinekød håndteret på andelsvirksomheder.
Landbrugs-eksporten er også for 2/3 vedkommende organiseret på
andelsbasis. At der ikke er tale om helt ligegyldige mængder, der går
igennem disse virksomheder, fremgår af, at Danmark er verdens 6.
største nettoeksportør af landbrugsprodukter.

Spørgsmålet er, hvorfor den danske andelsbevægelse har fået en
så stærk position og allerede på et meget tidligt tidspunkt fik det.
Sædvanligvis forklares den succesrige udviklingshistorie ved den
stærke gårdmandsstands omstillingsevne og som en bekræftelse
på, at udvikling kan skabes fra ”neden”. Imidlertid hævder
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Amanda R. Tillotson (1989) at nogle af anomalierne i den danske
udviklingshistorie – beskyttelsen af bondeklassen gennem selvejet,
den succesrige overgang til mejeribrug og fraværet af en hurtig
industriel revolution – ”is best ‘solved’ by a statist account of develop-
ment”, fremfor ved klasse-centrerede eller markeds-baserede for-
klaringer (p.344). Hun giver herefter en række eksempler på, at
staten skulle have udviklet marketing strategies og ”sought to advan-
ce relatively consistent core goals”.

Spørgsmålet, der søges besvaret i dette kapitell, er derfor, om
forklaringen på landbrugskooperationens opståen og succesrige
udvikling i Danmark kan forklares ved ”a statist account of develop-
ment”. Dette vil ske dels gennem en undersøgelse af andelsbevæ-
gelsens etableringsfase fra ca. 1880 til 1914, der faldt sammen med
og var en del af landbrugets omstillingsproces i retning af øget ani-
malsk produktion og eksport, og dels gennem en analyse af relatio-
nerne mellem stat og andelsbevægelse.

Landbrugets omstillingsproces ca. 1860-85
Efter at have overvundet statsbankerotten i 1813 og landbrugskri-
sen i kølvandet på Napoleonskrigene oplevede det kornsælgende
landbrug på de østlige øer og i Østjylland en florissant periode fra
1830’erne og frem til slutningen af 1870’erne, den såkaldte korn-
salgsperiode. Det var specielt England og Norge, der aftog de over-
skydende mængder af hvede og byg.

Men fra midten af 1860’erne begyndte interessen for den animal-
ske produktion at stige. Udførslen af levende kreaturer, heste og svin
til især Tyskland var hele tiden stor, men nu begyndte landmændene
også at interessere sig for forarbejdningen af de animalske produkter.

Det var mælken og mejeridriften, der var drivkraften i den
udvikling. På herregårdene havde man allerede i flere årtier inter-
esseret sig for smørfremstilling og oprettet egne mejerier1. Ansvar-
lige for driften var ofte mejersker hentet fra monarkiets sydligste
provins, hertugdømmet Holsten, hvor mejeridriften var betydeligt
foran udviklingen i kongeriget.



Med basis i den nyoprettede (1858) Kgl. Veterinære og Landbo-
højskoles forsøgsvirksomhed og i Det kgl. danske Landhushold-
ningsselskabs arbejde bredte interessen sig for mere rationel smør-
fremstilling. På landbrugsskolerne blev der undervist i mejeridrift,
og uddannede mejeriassistenter stod til rådighed for landbofore-
ningerne, så smørfremstillingen også kunne forbedres på de små
gårdmejerier. Desuden kunne landmændene, hvis de læste de
landbrugsfaglige tidsskrifter og den hurtigtvoksende provinspres-
se, ikke undgå at bemærke et væld af artikler om mejeridrift.
Resultatet af hele denne udvikling blev oprettelsen af mange gård-
mejerier og private mejerier i 1870’erne (Bjørn, 1977a).

Den såkaldte omlægning fra vegetabilsk til animalsk produktion
sættes ofte, især i ældre og i udenlandske fremstillinger, i nær sam-
menhæng med kornprisfaldet fra midten af 1870’erne, som fra
1883/84 betød, at Danmark blev nettoimportør af korn2. Men om-
lægningen var en realitet allerede fra begyndelsen af 1870’erne
(Nielsen, 1977). Eksporten af de animalske produkter overhalede
overskudsudførslen af vegetabilske varer i 1872/73, og 10 år sene-
re var eksporten af de animalske produkter 9 gange så stor som af
kornprodukterne.

De faldende kornpriser fra midten af 1870’erne som følge af den
stigende konkurrence fra de oversøiske lande og fra Rusland gjor-
de det blot endnu mere favorabelt at opfodre kornet på dyrene og
eksportere dem eller produkter heraf.

Den markante vækst i eksporten af animalske produkter skyld-
tes en gunstig reallønsudvikling i England kombineret med en
ændring af forbrugsmønstret. Det gav basis for en vækst i smørek-
sporten, samtidig med at Tyskland nu begyndte at aftage langt flere
levende svin (Just, 1987:10ff).

For samfundsøkonomien var udviklingen væk fra det, der i samtiden
blev kaldt fra rovdrift til erstatningsdrift, af overordentlig stor betyd-
ning.3 Eksporten var nemlig totalt domineret af landbrugsprodukter,
og med den kraftige satsning på animalske produkter var landbruget
slået ind på en vej, der skulle vise sig at være mindre prisfølsom.4
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Smørret blev hurtigt det vigtigste enkeltprodukt. I 1865/66 udgjor-
de det 8,8 % af den samlede danske eksport, i 1874 næsten 25 %. De
gode afsætningsmuligheder gav grundlag for en stor vækst i husdyr-
tallet, alene antallet af slagtesvin under 1 år blev fordoblet fra 1861 til
1881 (Landbrugsforhold i Danmark, 1911:128). Ved indgangen til
1880’erne var Danmark derfor det land, der sammen med Serbien,
havde langt det s tørste antal kvæg og svin pr. indbygger (Tabel 1).

Tabel 1. Antallet af heste, hornkvæg og svin pr. 1000 indbyggere i en 
række europæiske lande omkring 1880.

Heste Hornkvæg Svin

Danmark (1881) 17 736 264
Serbien (1866, 1873) ? 623 988
Finland (1881) ? 549 75
Sverige ( 1880) 103 488 92
Tyskland (1873) 78 369 167
Holland (1881) 67 348 91
Østrig-Ungarn (1880) 55 367 182
Frankrig (1879) 77 308 142
Storbritannien (1882) 46 278 112

Kilde: Falbe Hansen og Scharling, 1887:419.

I en kommentar til tabellen skrev de to statistikere Falbe Hansen
og Scharling meget rammende, at ”Danmark er hornkvægets og
mejeriets land; det er hovedkilden til vor nationale velstand, og det
er dets udvikling, som landet mere end noget andet skylder sin for-
holdsvis gunstige økonomiske stilling” (1887:419).

Med den i europæisk sammenhæng meget store bestand af kvæg
og svin i Danmark var en af grundstenene lagt til den fremtidige
stærke forarbejdningssektor.
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”Fællesmejerierne”
Selv om forudsætningerne var til stede for en stærk fødevareindus-
tri, var det ikke hermed givet, at den skulle være organiseret på
andelsbasis. Umiddelbart var der stærke odds imod en andelsorga-
nisering.

Ser vi først på mejerisektoren, finder vi her en stor privatsektor.
Dels var der herregårdsmejerierne, der fremstillede det velrenom-
merede herregårdssmør, dels var der en stærk vækst i antallet af
små gårdmejerier, og endelig begyndte privatejede fællesmejerier
at vinde frem i 1870’erne.

Fællesmejerier blev typisk etableret ved, at ejeren af et gårdmeje-
ri udvidede produktionen gennem køb af mælk hos andre land-
mænd, eller en mejerist oprettede et lille mejeri og indgik kontrakt
med en række landmænd. Kun i få tilfælde var der tale om et inter-
essentskab, hvor flere landmænd gik sammen om at levere mælk og
tage ansvaret for forarbejdningen. Oplysningerne om disse fælles-
mejerier er ret få og spredte, men der skønnes at have eksisteret mel-
lem 50 og 100 ved udgangen af 1870’erne og heraf langt de fleste på
Øerne, hvor malkekvægsbesætningerne var flest (Bjørn, 1977a).

Fra begyndelsen af 80’erne voksede antallet af fællesmejerier
hurtigt og kom op på omkring 500 i antal. Baggrunden var den
stærke stigning i mælkeproduktionen. Selv om den mejerividen-
skabelige ekspertise på Landbohøjskolen fandt, at forarbejdningen
af stigende mælkemængder bedst kunne finde sted på små gård-
mejerier, overhalede den teknologiske udvikling gårdmejerierne. I
1878 opfandt den danske konstruktør, L. C. Nielsen, den første
kontinuerlige centrifuge, Maglekilde-centrifugen, der kunne skille
sødmælken i fløde og skummetmælk under stadig tilstrømning.
Herved blev det langt mere rentabelt for mælkeproducenterne at
behandle mælken i fællesskab.

Fællesmejerierne eksisterede altså i ret stort antal, inden det før-
ste andelsmejeri blev oprettet i 1882 i Hjedding i Vestjylland.
Spørgsmålet er, hvorfor andelsmejerierne snart var i stand til helt
at udkonkurrere fællesmejerierne?
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Fællesmejerierns nederlag
Der kan peges på en række forskellige årsager til, at det blev
andelsmejerierne og ikke de privatdrevne fællesmejerier, der blev
den sejrende part i mejeridriftens meget stærke udvikling.

Først og fremmest havde fællesmejerierne et kvalitetsproblem.
Der blev ved etableringen sparet meget på bygninger og indret-
ning, og det gik ud over hygiejnen (Bjørn, 1977a). Værre var det,
at ejeren ikke havde mulighed for at sikre sig en tilstrækkelig kva-
litet af den mælk, han modtog. Mange mejeriejere var bange for at
miste leverandører, hvis de stillede for store krav til fodring og
behandling af råmælken.

Dernæst løb mange fællesmejerier ind i økonomiske problemer.
Som regel var det små mejerier, der modtog mælk fra 150 til 300
køer. Da leverandørerne ofte boede ret spredt, kom transportom-
kostningerne til at veje tungt. Den almindelige landbrugskrise brag-
te også mange mejerier i økonomisk uføre i midten af 1880’erne. Det
fik dem til at nedsætte afregningspriserne til landmændene, hvad der
førte til megen utilfredshed.

Der var også et økonomisk og kvalitetsmæssigt problem knyttet
til utnyttelsen af restprodukterne ved smørfremstillingen, skum-
met- og kærnemælken. Som regel fik leverandørerne ikke skum-
metmælken retur til deres grise, hvad der gav dem en ringere total-
økonomi. Men mejeriet havde også problemer med selv at utnytte
restprodukterne, idet svinehold kunne give hygiejniske problemer
(Bjørn, 1982:41).

Mangel på tilstrækkelig ekspertise har sandsynligvis også været
et problem en del steder. I og med at en del fællesmejerier var
udvidede gårdmejerier, har en del af mejeristerne sandsynligvis
ikke haft den samme ekspertise som de uddannede mejerister, der
blev knyttet til andelsmejerierne. I det mindste kan det konstate-
res, at de private mejerier aldrig opnåede udmærkelser ved smø-
rudstillinger, og deres placering ved smørnoteringerne var også
noget lavere end for herregårdssmør.
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Der var tilsyneladende også managementproblemer knyttet til
en del af de private mejerier, idet ejerne ikke var i stand til at styre
både landbrug og mejeri. Til gengæld gav det stof til eftertanke hos
bønderne, at dygtige mejerister faktisk var i stand til at tjene store
penge på mejeridrift. Den fortjeneste ønskede landmændene selv
at få del i.

Samlet set var der derfor flere grunde til, at de privatejede fæl-
lesmejerier løb ind i problemer fra midten af 80’erne og ikke var i
stand til at knytte tilstrækkeligt tillidsfulde bånd mellem land-
mændene og forarbejdningsvirksomheden. Men det er ikke til-
strækkeligt at pege på de private mejeriers problemer. Det interes-
sante er, hvorfor de ikke løste dem.

Kvalitetsproblemerne kunne være løst i form af krav i kontrakt-
erne til leverandørerne, de dårlige bygninger og udstyr kunne have
været afhjulpet ved en større lånekapital, og de større transportom-
kostninger pr. liter mælk ville også snart være blevet løst pga. den
stigende mælkeproduktion. I andre lande løste de private mejerier
disse problemer, og de blev efterhånden også løst i Danmark. Men
netop på det tidspunkt, hvor samtiden også bemærkede at fælles-
mejerierne var i alvorlig krise, kom der en ny organiseringsform,
som viste sig at være langt mere tillokkende for bønderne.

Andelsmejeriernes sejrsgang
På en række felter var andelsmejerierne i stand til at kompensere for
fællesmejeriernes svagheder. Andelsmejerierne var gennemgående
større med mælk fra 400 til 800 køer, og bygninger og indretning
blev snart også af en klart bedre kvalitet. En simpel årsag hertil var,
at andelshaverne kunne optage større lån end en enkelt mand.
Andelshavernes garantistillelse bestod i, at de hæftede med hele
deres ejendom, den solidariske hæftelse, der som noget særegent var
typisk for dansk andelsbevægelse i de to første generationer.

Den større mælkemængde og de mere hygiejniske produktions-
forhold var en af årsagerne til, at smør fra andelsmejerierne ved
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slutningen af 1880’erne efterhånden opnåede den bedste kvalitet.
Allerede fra midten af 1880’erne stod det klart, at andelsmejerierne
tilsyneladende var i stand til at give en bedre pris til leverandører-
ne. En af baggrundene herfor var bindingen mellem leverandør og
forarbejdningsvirksomhed. Her havde andelsmejerierne en stor
styrke i, at vedtægterne direkte stillede krav om en bestemt fodring
af køerne og behandling af mælken. Det garanterede en mere ens-
artet kvalitet. Den tætte sociale kontrol bevirkede, at vedtægterne
i overvejende grad også blev overholdt. Hertil medvirkede også, at
mælken mange steder efterhånden blev betalt efter flødeindhold.

Andelsmejerierne havde også en række økonomiske fortrin.
Den større mælkemængde gav lavere håndteringsomkostninger pr.
liter mælk, og transportomkostningerne pr. liter mælk var også
lavere. Typisk var der tale om et sognemejeri, som hovedparten af
bønderne sluttede op om.

Endelig spillede det en rolle, at andelshaverne fik skummetmæl-
ken retur. I 1880’erne voksede afsætningsmulighederne for svin,
og returmælken blev her en vigtig og billig del af foderet.

Samlet set indeholdt andelsorganiseringen af mejeridriften en
række komparative fordele i forhold til fællesmejerierne, der
betød, at mælkeforbruget til at fremstille et kilo smør gik betydeligt
ned, samtidig med at priserne på smørret steg.

Men økonomi alene forklarer ikke, hvorfor andelsorganisering
blev den dominerende løsning. Alternative løsninger i form af pro-
ducentstyrede interessantskaber og aktieselskaber kunne også
være valgt, og blev det rent faktisk også i første halvdel af
1880’erne. Faktorer som ideologi, politik og organisationserfaring-
er må derfor også inddrages som forklaringsvarialble5.

Andelsslagterierne
Andelsslagterierne var fra begyndelsen forholdsvis store industri-
virksomheder. Medens andelsmejerierne var orienteret mod et
enkelt sogn, blev slagterierne nødt til at orientere sig mod købstæ-
dernes oplande, typisk 30-60 sogne. Mælk kunne ikke transporte-
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res så langt som svin, og smørfremstilling krævede ikke så store
anlæg som svineslagtning. Det gjorde det vanskeligere for initiativ-
tagerne at skabe opbakning, og i mange tilfælde var det da også de
bredtfavnende landboforeninger, der tog initiativet (Just, 1987).

Andelsslagterierne måtte yderligere kæmpe mod de allerede
eksisterende privatslagterier. Denne kamp var langt hårdere end
andelsmejeriernes konkurrence med de private mejerier, der var
enkeltmandsejede med et som regel svagt kapitalgrundlag. Det var
ikke tilfældet med privatslagterierne. Hovedparten af dem var ejet
af storkapitalen, enten Koopmann (Hamburg/London) eller Ph.
Heyman, leder af Tuborg-bryggerierne og ejer af slagterier i både
Danmark og i Malmø. Privatslagterier var derfor ofte i stand til at
tilbyde landmændene en overpris for svinene, hvad der stillede de
svagt funderede nye andelsslagterier i en vanskelig position.

Andelsslagteriernes bedste forsvarsvåben var det ideologisk
betingede sammenhold og det fælles fjendebillede af storkapitalen.
Desuden havde de andelshavernes leveringspligt, der betød en
sikkerhed for leverancer, i det mindste fra de eksisterende leveran-
dører. I løbet af tre år lykkedes det for de dengang 17 andelsslag-
terier at erobre 1/3 af svineslagtningerne. Denne udvikling, hvor
stadig flere svin blev bundet af leveringspligten, foruroligede de
private slagterier. I 1890 eksisterede der dobbelt så mange slagte-
rier som i 1888, men til sammen slagtede de det samme antal, 500
000 svin.

Privatslagterierne præsenterede derfor et udspil, der som konse-
kvens ville have, at samtlige slagterier skulle sluttes sammen under
et landsdækkende slagteri. Det ville mindske konkurrencen og
transportomkostninger, sikre en bedre udnyttelse af slagterianlæg-
gene og give leverandørerne en højere afregning (Nüchel
Thomsen, 1972).

Efter mange forhandlingsrunder sagde andelsslagterierne nej til
muligheden for en øjeblikkelig økonomisk gevinst. Dels nærede de
en indgroet skepsis over for bykapitalen og frygtede, at den snart
ville være helt dominerende i et sådant selskab, dels prioriterede
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andelshaverne det lokale selvstyre og de demokratiske stemme-
retsprincipper højere end tillokkende aktieudbytter.

Efter forhandlingssammenbruddet fortsatte priskrigen, og flere
andelsslagterier måtte lukke. Men fra midten af 90’erne, hvor svi-
nepriserne også bedredes, stod andelsslagterierne igen stærkt og
oplevede en ny ekspansion, så de før Første Verdenskrig slagtede
mere end 2/3 af alle svin.

Indkøb af produktionsmidler
Den intensive animalske produktion betød et stærkt øget behov for
import af korn- og foderstoffer samt af kunstgødning. Ved århun-
dredskiftet var importen på 1 mio. tons korn- og foderstoffer.
Denne handel blev traditionelt varetaget af større købmænd i
byerne. Men en del andelsmejerier foretog også selv indkøb på
medlemmernes vegne, ligesom mange brugsforeninger førte foder-
stoffer. Der var ikke tale om selvstændig import, men om køb hos
en importør.

Der var imidlertid store problemer med kvaliteten. En række
undersøgelser i 1890’erne viste, at over halvdelen af prøverne inde-
holdt for mange urenheder og affaldsstoffer. Mange bønders tillid
til importhandlen blev ikke bedret af, at en række kornkøbmænd i
1896 sluttede sig sammen i et stort aktieselskab, der blev betragtet
som forsøg på monopoldannelse.

Som reaktion herpå dannede jyske landmænd i 1898 deres eget
engros- og importfirma, Jydsk Andels-Foderstofforretning, og snart
fulgte andre landsdelssammenslutninger efter (Axelsen Drejer,
1923). I 1901 blev tillige Dansk Andels Gødningsforret-ning stiftet.
Såkaldte lokalforeninger samt mejerier og brugsforeninger kunne
tegne sig som medlemmer af disse engrosvirksomheder. I 1914 teg-
nede andelsgrovvareselskaberne sig for 1/3 af den samlede import af
korn, foderstoffer og kunstgødning. Fra århundredskiftet gik
andelssektoren også ind i produktionsmiddelfremstilling, f.eks. gen-
nem dannelsen af De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin-
fabrik (1901) og Dansk Andels-Cementfabrik (1913). Desuden eta-

STATEN OG DANSK ANDELSBEVÆGELSE � Just148



blerede de danske brugsforeningers fællesforening og grossist, FDB
(1896), en lang række produktionsvirksomheder, bl.a. margarinefa-
brik, tobaksfabrik, kafferisteri og chokoladefabrik.

Brugsforeninger
Hvor forbrugerkooperationen i mange lande er nært knyttet til
arbejderbevægelsen, blev den i Danmark en integreret del af
landbosamfundets andelsorganisering.

Den første levedygtige brugsforening blev stiftet i Thisted i
Nordvestjylland i 1866. Oprettelsen her, ligesom forbrugerkoopera-
tionens vækst i andre vesteuropæiske lande, er blevet set som en
reaktion på stigende brødpriser (Thestrup, 1986:109). En så enty-
dig sammenhæng mellem kornprisstigninger og brugsforenings-
oprettelser må imidlertid afvises. Kornpriserne begyndte først at
stige i anden halvdel af 1860’erne, men allerede i første halvdel af
årtiet var der stærk grøde i kooperationen, f.eks. i Holsten,
Rheinland, Westfalen og Frankrig. I alle nordiske lande blev emnet
stærkt debatteret i 1864, og i England og Wales blev der alene i
årene 1856-62 oprettet næsten 400 brugsforeninger (Just, 1987).

Igangsættende var derimod den almindelige pauperisering af
by- og landarbejderklassen. I den borgerlige og kristelige offentlig-
hed skabte det debat om, hvordan man kunne modvirke de sociale
konsekvenser, og selvhjælpstanken blev svaret i denne overgangs-
fase på rask vej mod industrialisering.

Kernen i selvhjælpsbevægelsen var, at de bedrestillede ved
oprettelse af understøttelsesforeninger, sygekasser, begravelses-
kasser, brugsforeninger o. lign. skulle give de mindrebemidlede en
hånd til at blive selvhjulpne. Således også i Thisted. Initiativ-
tageren var en præst, andre steder finder vi højere embedsmænd,
godsejere og redaktører (Just, 1984).

I begyndelsen fandt brugsforeningerne deres største udbredelse
i byerne, men i løbet af 1870’erne slog de an ude på landet, hvor
der som følge af stigende pengeomsætning og liberalisering af
næringslovgivningen var behov for lokale indkøbsmuligheder.
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Høkere og købmænd kunne fuldt ud have dækket det behov.
Alligevel blev der oprettet en brugsforening i næsten hvert sogn.

Forklaringen på, at landbefolkningen påtog sig besværet og risi-
koen (solidarisk ansvar), skal atter findes i samspillet mellem økono-
miske og ikke-økonomiske faktorer. Landboerne ønskede at tjene
mellemhandleravancen til dem selv, og hvorfor ikke udstrække selv-
styreprincippet til et så væsentligt område som forbrugsvarekøb, når
der på andre områder var opnået stor succes med selvforvaltning.

Ikke-økonomiske forudsætninger og drivkræfter
Tiden efter 1864 var præget af en fantastisk grøde i den folkelige
organisering på alle planer i landbosamfundet. Der blev dannet
foredragsforeninger, gymnastikforeninger, skytteforeninger, spare-
kasser, sygekasser, brugsforeninger, politiske foreninger mv. I
næppe noget andet land i verden blev der etableret så mange fore-
ninger i forhold til indbyggerantallet som i Danmark.

Folkelige bevægelser bliver i forskningen ofte betragtet som et
udslag af de sociale opbrud, der forårsagedes af urbaniseringen og
industrialiseringen6. Dybest set var de folkelige bevægelser, og
herunder folkehøjskolebevægelsen, et led i at frigøre almuen fra
den sociale, politiske og kulturelle elites dominans (Clemmensen,
1987). Men de var mere end det. Den nationale mobilisering efter
nederlaget mod Tyskland i 1864-krigen spillede også ind.

Men frem for alt var der en stærk egendynamik i landbosamfun-
det. Dualismen land-by spillede nok en stærk rolle7, men der var
ikke kun tale om en modorganisering fra landbosamfundets side.
Nok var den kulturelle elite i byerne en torn i øjet på bønderne,
men hverken industrialiseringen eller urbaniseringen var særlig
fremskreden i Danmark inden 1890’erne. Endnu i 1880 var der
flere beskæftiget ved landbrug end i alle andre erhverv til sammen.
På samme tidspunkt tegnede landbruget sig for næsten 45 % af
bruttofaktorindkomsten, medens håndværk og industri til sammen
kun stod for 16 % (Hansen, 1974, bilagstabel 3).
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Store byer var heller ikke en trussel endnu mod landbosamfun-
dets dominans. Kun København med omkring en kvart million
indbyggere var en magnet, der fra midten af århundredet kunne
trække underklassen fra landet ind til byerne. De fleste andre pro-
vinsbyer begyndte først at vokse for alvor efter 18808.

1880’erne blev et årti præget af socialt opbrud med migration til
byerne og emigration9. Men de folkelige bevægelser på landet
havde allerede godt fodfæste, inden disse opbrud satte ind. En for
direkte kobling mellem industrialisering/urbanisering og opkom-
sten af folkelige bevægelser må derfor, som nævnt ovenfor, afvises.

Egendynamikken i landbosamfundet var baseret på tilstedevæ-
relsen af en betydningsfuld, selvejende gårdmandsklasse. Gård-
mandsklassen er en af de centrale nøgler til forståelse af dansk
økonomisk, politisk og kulturel historie i perioden fra ca. 1870 til
1960. Økonomisk blev disse bønder en mere og mere betydnings-
fuld faktor i samfundsøkonomien i kraft af deres besiddelse af næs-
ten 3/4 af jorden (se Tabel 2).

Tabel 2. Antallet og fordelingen af landbrugsejendomme og jord på 
størrelsesgrupper, 1850-1905.

1850 1885 1905

Antal % Antal % Antal % Jord

>12tdr. htk* 1,800 1.1 2,000 0.9 2,100 0.8 15.5
4-12  - - 33,900 20.2 28,600 12.6 27,100 10.4 45.0
1-4 34,000 20.2 44,400 19.6 47,400 18.2 27.9
< 1 td. - 98,200 58.5 152,000 66.9 183,200 70.5 11.5

Total l67,800 100.0 227,000 100.0 259,800 99.9 99.9

*Tdr. htk. (tønder hartkorn) var en dansk måleenhed til at værdisætte jorden

efter bonitet. 1 td. htk. svarede typisk til mellem 4 og 13 ha. Normalt betegnes

ejendomsbesiddere med mere end 12 tdr. htk. for proprietærer, 1-12 tdr. htk. for

gårdmænd og under 1 td. htk. for husmænd.
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Lokalpolitisk var bønderne totalt dominerende i de sogneråd, der
blev skabt i begyndelsen af 1840’erne og demokratiserede i 1868.
På Rigsdagen udgjorde bønderne og deres parti, Venstre, et stort
flertal i andetkammeret, Folketinget. På grund af forskellige for-
tolkninger af Grundloven kunne det konservative parti, Højre,
med flertallet i førstekammeret, Landstinget, imidlertid beholde
magten indtil 1901. Det førte til en stærk politisk kamp mellem
Venstre og Højre, spændinger der var med til at cementere land-by
modsætningsforholdet.

Kulturelt var bondeklassens selvforståelse og ideologi også
stærkt dominerende i landbosamfundene. Overalt i bestyrelserne
for de mange nye foreninger satte bønderne sig på magten. Fra
1880’erne gælder det også landboforeningerne, der ellers indtil det
tidspunkt havde været domineret af proprietærer og godsejere.

Husmændene og landarbejderne udgjorde nok flertallet af
arbejdsstyrken på landet, men de havde endnu ikke resurserne til
at gøre sig gældende i ledelserne eller iværksætte noget selvstæn-
digt. Det skete først med dannelsen af husmandsforeningerne efter
århundredskiftet og deres støtteparti, Det Radikale Venstre, der
opnåede en central politisk placering. Husmandsforeningerne
betød en vis organisatorisk og politisk spittelse af bondeklassen,
men fundamentalt hyldede de selvejende husmænd de samme kul-
turelle og liberale økonomiske idealer som gårdmændene. De ani-
malsk producerende husmænd var også blandt de stærkeste til-
hængere af andelsbevægelsen, der relativt set optimerede hus-
mændenes økonomi mere end gårdmændenes.

Den udbredte foreningsdannelse, opbygningen af organisations-
erfaringer, dannelsen af en organisationskultur og frem for alt en
selvbevidst bondeklasse med økonomiske og personelle muligheder
for at engagere sig i fælles økonomiske foretagender, er afgørende
forudsætninger for at kunne forstå, hvorfor andelsbevægelsen dels
kunne skabes og samle opbakning og dels sprede sig så hurtigt.

Det lå simpelt hen i naturlig forlængelse af bøndernes hele forestil-
lingsverden, at de ved at gå sammen om forarbejdning og afsætning
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af mælk kunne opnå flere fordele end ved at holde fast ved deres egne
små gårdmejerier eller ved de private fællesmejerier. Hjedding fik
æren af at blive landets, og måske verdens, første andelsmejeri, men
andelsmejeribevægelsen blev ikke skabt pga. Hjedding. I årene forud
var andre andelslignende mejerier blevet etableret. Det lå i tiden, at
bønder gik sammen om at danne fællesforetagender.

At det så netop blev i andelsselskabsform skyldtes, at de grund-
læggende principper, sådan som de også blev nedfældet i de første
vedtægter, var i så nøje overensstemmelse med den måde bønderne
i øvrigt tænkte og organiserede sig på. Den forholdsvis homogene
ejendomsstruktur, med en stor dominerende gårdmandsklasse med
ret ensartede interesser, indikerede, at det var oplagt at stemme
efter princippet én mand – én stemme10. Set i lyset af bondestan-
dens samtidige politiske kamp for øget demokrati var det naturligt,
at bønderne også valgte en demokratisk organiseringsform. Med
hensyn til udbetaling af overskuddet svarede den i andelsselskabet
også til bøndernes hele livsopfattelse. Dividenden blev udbetalt
efter indsats, jo større produktion desto større dividende, og ikke
som i aktieselskaberne i byerne, hvor det kom an på størrelsen af
ens kapital.

Bøndernes andelsorganisering var ikke et udtryk for, at de var
besjælede af en særlig altruisme, som nogle udenlandske fremstil-
linger ynder at udlægge det11. Tværtom var de som selvejere stærkt
individualistiske. Andelssamarbejdet startede derfor også først
uden for stalddøren. Der er ingen eksempler på at danske bønder
opgav dispositionsretten over deres bedrift ved at indgå i andelsor-
ganisering omkring primærproduktionen. Opbygningen af andels-
fællesskaber omkring produktion og afsætning var tværtimod et
middel til at sikre selvejet, ved at den profit og avance, der kunne
tjenes ved produktion og afsætning, gik i bøndernes lommer. Heri
lå også gemt en god portion anti-kapitalisme, vendt mod det, der
blev betragtet som uproduktive mellemhandleres avancer og spe-
kulationskapitalen (Zerlang, 1976). Det blev meget rammende
udtrykt af en vestjysk bonde, da man diskuterede oprettelsen af et
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lokalt slagteri kontra et engagement med et eksisterende slagteri
ejet af en storkapitalist: ”Hver gang vi ved en andelsforretning deri
udelukker den spekulerende kapital, slår vi et slag for frihed og
fremskridt” (Kjære Broder, 1982:28).

Folkehøjskolernes betydning
Traditionelt tillægges folkehøjskolerne stor betydning for den dan-
ske andelsbevægelses udvikling (Foght, 1915; Det danske Land-
brug, 1937; Gjelstrup, 1979). Den første højskole blev oprettet i
Sønderjylland i Rødding i 1844 efter inspiration Grundtvig. Især
efter nederlaget til Tyskland i krigen 1864, hvor Danmark mistede
1/3 af monarkiet, blev der som led i den nationale vækkelse opret-
tet mange højskoler. Ved århundredskiftet var der 74 højskoler
med mere end 5300 elever om året, hvoraf 95 % kom fra landet.
Mindst hver fjerde ung mand eller kvinde fra landet, og flest fra
gårdmandshjem, kom på højskole (Skovmand, 1944).

Folkehøjskolernes mål var personlig dannelse og højnelse af
almuens almene kundskaber, så bønderne som borgere og enkelt-
individer kunne tage ligeværdig del i ansvaret for samfundet12. Et
højskoleophold blev ikke afsluttet med eksamen. Det var vigtigere,
at de unge mennesker ved at høre og diskutere historie, samfunds-
forhold, sprog og digtning fik styrket deres personlighed og tro på
egne evner.

De fleste af de oven for nævnte folkelige bevægelser havde et
åndeligt slægtskab med højskolerne og hentede deres ideologiske
gods her (Bjørn, 1971). Men det er vigtigt at understrege, at den
folkelige organisering var kommet uanset højskole eller ej.
Højskolebevægelsen står på den måde ikke over de folkelige bevæ-
gelser, men var et led i dem, et udslag af en selvbevidst bondeklas-
ses selvorganisering. Folkehøjskolens funktion var at være ideolo-
gisk formidler og opbygger af en på samme tid national-, landbo-
samfunds- og individcentreret bevidsthed. Det er på samme
indirekte måde, dens betydning for andelsbevægelsen må ses.
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Status over andelsbevægelsen
Perioden fra ca. 1880 til 1914 udgør 1. generation i andelsbevæ-
gelsens udvikling. Det egentlige gennembrud kom i sidste halvdel
af 1880’erne. Mere end 300 brugsforeninger, mere end 600 andels-
mejerier og næsten 20 andelsslagterier blev etableret i dette femår.

Forklaringen på andelsbevægelsens store udbredelse og betyd-
ning for dansk samfundsøkonomi skal ikke søges i en særlig
bonde-altruisme, men i et komplekst samspil mellem økonomiske
og ikke-økonomiske faktorer. Disse faktorer henter igen deres
årsag i den særlige danske erhvervsstruktur, hvor mellemgruppen
af landmænd, gårdmændene, spillede en helt afgørende rolle, poli-
tisk, økonomisk, kulturelt og ideologisk. De udgjorde kernen i
landbosamfundets overordentlig stærke selvorganisering, og de
var også kernen i andelsbevægelsen. Bønderne og det agro-indus-
trielle kompleks skabte ikke industrialiseringen i Danmark, men
de var et vigtigt led i den, og andelsvirksomhederne skabte med
deres valutaindtjening mulighed for import af rå- og hjælpestoffer
til den øvrige industri.

Nedenfor vises en tabel over antallet af de vigtigste andelsfore-
ninger. For at give et indtryk af andelsforeningernes vidtspredte
karakter skal det til sammenligning anføres, at antallet af kirke-
sogne er ca. 1750.

Tabel 3 viser kun nogle af de vigtigste andelstyper. Men andels-
organiseringen bredte sig til mange flere brancher. Den havde sin
første og vigtigste opgave på produktionssiden, men fra begyndel-
sen af århundredet satte andelsforeningerne sig i stigende grad
også på afsætningsleddet ved dannelsen af føderative organisatio-
ner. Mejerierne gik sammen i smørsalgsforeninger, en række slag-
terier dannede i 1906 Danish Bacon Compagny for at bryde en
engelsk indkøbsring, og som nævnt blev der etableret en lang
række kooperative industrivirksomheder.

Med hensyn til udviklingen efter 1960 kunne tallene tyde på en
stærk svækkelse af andelssektoren. Målt i størrelse og økonomi er
det imidlertid ikke tilfældet. Reelt har andelsselskaberne i de sidste
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Tabel 3. Antallet af andelsforeninger i en række betydningsfulde   
brancher, 1870-1990.

Foderstof- og
Brugsf. Mejerier Slagterier Gødnings-

foreninger

1870 76
1880 211
1890 610 688 17
1900 1064 1067 26
1914 1596 1168 46 1141
1930 1829 1388 49 2702
1950 1984 1309 61 3340
1960 1946 1132 62 3576
1970 1664 397 34 1024
1980 1286 147 18 117
1990 685 25 8 57

Kilde: Thestrup, 1986:235; Statistisk Årbog; Andelsselskaber i Danmark 1979-81;
Andelsbladet, 1-2/1991.

tyve år vundet markedsandele i forhold til den private sektor. Men
udviklingen væk fra mange små, sognebaserede virksomheder til
ganske få, meget store landsdækkende selskaber har været en smer-
tefuld proces for medlemmerne og landbosamfundet. Selskaberne
er stadig producentstyrede, men den organiske sammenhæng, der
tidligere eksisterede mellem landbosamfundets selvorganisering og
andelsbevægelsen er afgørende brudt.

Staten og andelsbevægelsens opståen
I det foregående er der blevet lagt vægt på at understrege, hvorle-
des andelsorganiseringen blev skabt fra ”neden” af det civile sam-
fund, primært som følge af en meget stærk gårdmandsstand.
Spørgsmålet er imidlertid, hvilken rolle staten spillede for andelsbe-
vægelsens opståen og senere udvikling.
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Tillotson har imidlertid misforstået en række elementer i den
danske udvikling, hvorfor hendes konklusioner også må blive fej-
lagtige eller i bedste fald upræcise.

Tillotson hævder således, at det var resultatet af ”state-sponsored
research and education programs and a central marketing strategy”
(p.350), der sikrede en overgang fra kornproduktion til mejeri-
drift. Det er korrekt, at staten gav støtte til Landbohøjskolen og til
landbrugskonsulenter og -skoler. Men staten havde ingen som
helst indflydelse på forskning og undervisning, og der var på intet
tidspunkt tale om en statslig strategi13. Det var det civile samfund i
form af bøndernes egne organisationer, der var drivkraften i
udviklingen.

I begyndelsen var det godsejernes egne forsøg og Landhus-
holdningsselskabet, som talte landets førende storbrugere, der var
drivkraften i udviklingen. Selskabet tog bl.a. initiativ til oprettelse
af Landbohøjskolen, et professorat i mejeridrift, uddannelse af
konsulenter og udsendelse af statskonsulenter, det vill säga land-
brugseksperter som fulgte udviklingen på de vigtigste afsætnings-
markeder. Gårdmændene var enkeltvis ikke i stand til at gennem-
føre større banebrydende forsøg, men ved samarbejde gennem de
lokale associationer, landboforeningerne, blev de fra 1870’erne og
80’erne drivkraften i udviklingen.

Flere af de initiativer, der blev taget fra neden, blev senere over-
taget af staten, men stadig uden at staten selv havde nogen indflyd-
else på den retning, hvori initiativerne gik. Nogle af de eneste
direkte statslige støtteordninger til landbruget i 1800-tallet var
præmier på dyrskuer for at fremme kvægavlen samt tilskud til vel-
drevne husmandslodder. I begge tilfælde blev pengene administre-
ret og fordelt af landboforeningerne (Bogason, 1990).

En oprustning af centraladministrationen på landbrugsområdet
skete heller ikke på statsligt initiativ, men efter pres fra bøndernes
organisationer, og det resulterede i dannelsen af Landbrugs-minis-
teriet i 1896. Ministeriet udviklede imidlertid ikke på nogen måde
egne marketing strategies. Det blev oprettet for at være landbru-
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gets forlængede arm ind i regeringen, og helt frem til 1970’erne var
det de facto et ekspeditionskontor for landbrugsorganisationernes
ønsker (Just, 1984a:47,69).

Det var heller ikke staten, der initierede lurmærket, sådan som
Tillotson synes at antyde (p.351). Mejeribrugets organisationer
indregistrede i 1900 lurmærket som et nationalitetsmærke og
havde succes med at få så godt som alle mejerier til at tilslutte sig
kravene for dets anvendelse. Men for at få de sidste få procenter
med, gik mejerierne og Landboforeningerne i 1906 til landbrugs-
ministeren og fik ham til at gennemføre lurmærket ved lov.
Ministeriet fik overdraget lurmærket, men hele administrationen lå
fortsat hos mejeribruget (Bjørn 1982:149).

Tillotson hævder endvidere, som et af sine centrale argumenter,
at staten stod for fastsættelsen af den vigtige landsnotering for
smør, der også i begyndelsen var en kvalitetsinddeling. Staten var
på ingen måde involveret heri. Smørnoteringen blev udelukkende
fastlagt af smørgrossisterne og senere også mejeribruget. Peter
Bogason, der har kritiseret Tillotsons statist approach, har derfor
helt ret, når han konkluderer, at ”Markedet blev institutionelt, men
det var organisationerne, der gradvist organiserede markedet, ikke
staten” (1990:48).

Ser vi på forbrugerkooperationen, er der tilsyneladende et vist
belæg for, at den nød beskyttelse af staten. Ifølge næringsfrihedslo-
ven fra 1857 skulle købstæderne stadig nyde en vis beskyttelse
mod konkurrence fra håndværkere og købmænd i oplandet. Der
blev derfor omkring købstæderne oprettet en beskyttelseszone, et
såkaldt læbælte på 11/2 mil (=11,3 km), hvor der ikke måtte drives
købmandshandel. Da brugsforeningerne dukkede op i 1860’erne,
var myndighederne i tvivl om, hvilken selskabsretlig status de
havde. En højesteretsdom fastslog imidlertid i 1870, at der ikke var
tale om næringsdrift, men om fordeling af varer mellem medlem-
merne indbyrdes (Thestrup, 1986:168ff; Just, 1984:88ff). Brugs-
foreningerne måtte derfor godt etablere sig i læbælte-zonen, og de



behøvede ikke løse næringsbevis eller betale næringsskat, hvad der
naturligvis gav dem en konkurrencemæssig fordel14. På samme tid
vedtog Rigsdagen at fritage brugsforeningerne for at betale stem-
pelafgift, hvis deres hovedformål var at ”fremme den arbejdende
eller ligestillede ubemidlede klassers velvære”.

Det afgørende for statens indirekte støtte til forbrugerkooperatio-
nen var således ikke, at det var kooperativt, men at foreningerne i
lighed med sygekasser, sparekasser, begravelseskasser o.lign. blev
tillagt et socialpolitisk sigte i overensstemmelse med hele selvhjælp-
sideologien.

Samlet må det fastslås, at staten ikke spillede nogen rolle for land-
brugs- og forbrugerkooperationens opståen. Initiativerne kom helt
og holdent fra det civile samfund. Forbrugerkooperationen nød en
vis beskyttelse, men det kan ikke anses for at have været afgørende
for dens udbredelse. Brugsforeningsbevægelsens succes var, som
vist tidligere, mere et udtryk for at den fra 1880’erne gled ind og blev
en del af landbosamfundets organisering, hvor den oprindeligt
havde haft klare socialpolitiske formål.
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Slutnoter
1. Allerede i sidste halvdel af 1700-tallet vandt herregårdsmejerierne, de

såkaldte hollænderier, frem på bekostning af studefedning. En opgørelse fra 1782
viser at over halvdelen af de store gårde på det tidspunkt var gået over til mejeri-
drift (se Schiermer Andersen, 1965:403).

2. Se f.eks. Dansk Landbrug (1880-1938, 1939:58f); Senghaas (1982:151);
Kindleberger (1978:19ff). Det skal understreges at selv om den intensive animal-
ske produktion blev det centrale i dansk landbrug, var det ikke ensbetydende
med, at korndyrkningen blev reduceret. Tværtimod voksede høstudbyttet fra 38
mio. afgrødeenheder i gennemsnit for perioden 1875-79 til 50 mio. i 1895-99.

3. Med rovdrift menes at jorden i for høj grad blev ensidigt dyrket med korn.
Da jorden endnu ikke i tilstrækkeligt omfang blev kompenseret herfor, blev jor-
den til dels udpint. Det stigende kreaturhold var derfor også et forsøg at sikre jor-
den tilførsel af husdyrgødning, samtidig med at afgrødesammensætningen blev
mere varieret (se Falbe Hansen og Scharling, 1887:201-208).



4. I 1855 udgjorde landbrugseksporten 79,2 % af den samlede danske eksport,
i 1874 92,1 % (se Sv. Aa. Hansen, 1974, bd. II, bilagstabel 11).

5. Mange økonomisk-orienterede forskere, bl.a. Møgelhøj (1980) og Buksti
(1983) ser udelukkende andelsorganiseringen som et udslag af økonomisk opti-
merende bønders handlinger. For en kritik af denne ensidige målrationalitet, se
Søgaard (1985).

6. Det er således den teoretiske angrebsvinkel i Sven Lundkvists sammenfat-
ning af det store svenske Folkrörelsesprojekt (1977).

7. Vagn Wåhlin (1979) har med meget ret argumenteret for at landbosamfun-
dets egenorganisering var så dyb og så bred, at man kan tale om et dobbelt øko-
nomisk system, et dobbelt politisk system, et dobbelt kulturelt system og et dob-
belt ideologisk system, hvor land og by levede relativt uafhængigt af hinandens
systemer.

8. Indvandringen til København fra landet var fra 1870 til 1880 på ca. 63 000,
så hovedstaden i alt havde godt 1/4 mio. indbyggere. De i alt 73 købstæder fik i
samme periode en indvandring på 45 000 personer fra landet. Men til sammen
havde købstæderne ikke flere indbyggere end København! I 1880 boede mere
end 70 % af befolkningen stadig på landet (se Falbe-Hansen og Scharling, 1885,
bd. 1:551-579).

9. Emigrationen udgjorde i 1860’erne 5 % af fødselsoverskuddet, i 1870’erne 18
% og i 1880’erne 26 %. Til sammenligning var nettoudvandringen i procent af
fødselsoverskuddet i Norge og Sverige allerede i 1860’erne på mere end 25 % og
i 1880’erne på omkring 70 % (se Hansen, bd. 1:240).

10. I de egne af landet, hvor der var forholdsvis mange store ejendomsbesidde-
re, var det almindeligt at stemme efter antallet af køer eller aktier. Efter århun-
dredeskiftet var én mand – én stemme princippet dog totalt dominerende i hele
landet.

11. Foght (1915) skriver bl.a. at ”... the Danish farmer has solved both the pro-
duction and the distribution sides of his agriculture ...The schools, and especially
the folk high schools, teach a mutual trust and confidence which have made pos-
sible this remarkable development in cooperative enterprise. And no one thing
has played a greater part in the agricultural prosperity than the spirit of coopera-
tion which prevails on every side” (7).

12. De første krav om mere uddannelse af voksne blev rejst i 1830’erne, da den
enevældige konge gav bønderne stemmeret til de rådgivende stænderforsamling-
er. Behovet for at ruste almuen til bedre at kunne tage del i samfundets forhold
blev forstærket ved gennemførelsen af den forholdsvis demokratiske grundlov i
1849. I første omgang kom kravet om mere uddannelse fra de dannede i byerne,
men snart overtog landbefolkningen selv hele initiativet (se Skovmand, 1944:9f).
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13. Hvis det havde været tilfældet var der aldrig kommet en andelsbevægelse,
da de ledende forskere på Landbohøjskolen var imod fællesdrift og i stedet fore-
trak veldrevne gårdmejerier.

14. Favoriseringen af brugsforeningerne synes dog ikke at have haft nævne-
værdig indflydelse på foreningernes succes og spredningsmønster, bortset fra i
1880’erne i visse dele af landet (Thestrup, 1986:257ff).
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Gjensidige
sjøforsikringsforeninge

– Samarbeid og konkurranse 1

Gjensidig forsikring har en sterk posisjon innen shipping. I
Norge, Sverige, England og enkelte andre land, har lokale

redere etablert og beholdt kontrollen over gjensidige foreninger
eller ”clubs”, der de deler risiko forbundet med transport på sjøen.
De første var skadeforsikringsforeninger eller ”Hull Clubs”, men
siden kom ”Protection and Indemnity (P&I) Clubs” rettet mot ansvars-
forsikring. De hadde en dominerende posisjon innen sjøforsikring i
Norge på 1800-tallet. Fortsatt spiller de en viktig rolle, også på det
internasjonale marked, der foreningene konkurrerer om medlem-
mene, men også har etablert et kompleks system for samarbeid om
reassuranse.

Grunnen til fremveksten av de gjensidige foreninger i Norge var
veksten i, størrelsen på, og internasjonaliseringen av norsk skipsfart
på 1800-tallet. Den norske handelsflåten vokste sterkt fra 1826 til
1878, med en femtendobling i størrelse og tidobling i sysselsetting
fra seks til seksti tusen. Ekspansjonen var særlig sterkt etter at navi-
gasjonsakten ble opphevet i 1850, og derigjennom en deregulering
av skipshandelen mellom England og andre land. Norske redere



var dyktige til å utnytte denne muligheten, og Norge avanserte til
tredjeplass blant verdens skipsfartsnasjoner. Flåten ble sterkt inter-
nasjonalt orientert og Norge ble ”verdens fraktmann” (Bergh et al,
1983). Med denne kraftige veksten i skipsfartsaktiviteten ble det
behov for et bedre forsikringssystem, men det store spørsmål ble
hvordan dette skulle organiseres.

I dette kapitell vil jeg fokusere på utviklingen og tilpasningen av
det ”før-moderne” system med gjensidig forsikring. Hvorfor valgte
rederne en gjensidige form for forsikring? Hvordan var det mulig å
etablere denne form for organisering? Hvordan er gjensidighet
mellom konkurrerende og profit-orienterte redere organisert og
opprettholdt? Hvordan er global gjensidighet bygget og vedlike-
holdt mellom konkurrerende regionale klubber i en alder med glo-
bale selskaper og kapitalisme? Dette er noen av spørsmålene knyt-
tet til et system av klubber som har overlevd i nærmere 200 år. For
å hjelpe til med å forstå og forklare hvordan denne typen gjensidige
organisasjoner ble etablert, vokste og vedvarte, benytter jeg meg av
tre forskjellige typer av teorier. For det første kan teorier om sosial
kapital, og dernest teorier om sosialt entreprenørskap, hjelpe oss
med å forstå initieringsprosessen og noen av de elementer som hjel-
per til med å holde denne formen for organisering levedyktig. For
det tredje kan transaksjonskostnadsteorien forklare valget av fors-
kjellige former for eierskap og organisering av bedrifter.

Sosial kapital og entreprenørskap
I det siste tiåret har begrepet sosial kapital blitt kjent og populært i
samfunnsfagene, ikke minst takket være Putnam (1993) sin studie
av regionalreformen i Italia. Begrepet er særlig relevant når man
skal diskutere utviklingen av gjensidige foreninger, samvirke og
andre former for kollektiv handling. Et annet relevant begrep er
sosialt entreprenørskap som har videreutviklet Schumpeter
(1934/1980) sitt begrep om individuelt entreprenørskap. Dette
bringer inn aktøren(e) som kan mobilisere og utnytte forskjellige
kapitalressurser.
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Sosial kapital som en ressurs

Det er særlig Coleman (1988 og 1990) som har bidratt til utvik-
lingen og anvendelsen av sosial kapital begrepet.2 Sosiale relasjo-
ner som har en viss varighet over tid, slik som autoritetsrelasjoner,
tillitsrelasjoner og normer, er sosial kapital. Disse relasjoner og
denne kapitalen er ikke bare en del av den sosiale strukturen, men
er også ressurser for individene. Slike ressurser vil imidlertid vari-
ere fra person til person, og danner et viktig fortrinn i utviklingen
av den humane kapital og evnen til å mobilisere og organisere. I
likhet med andre former for kapital er sosial kapital en produktiv
ressurs som kan anvendes for å oppnå bestemte mål. Mens fysisk
kapital kommer til uttrykk gjennom verktøy, maskiner og annet
produktivt utstyr, er human kapital nedlagt i en persons kunnska-
per, ferdigheter og evner. Sosial kapital derimot er bygget inn i
relasjonene mellom personer, og utvikles ved at relasjonene foran-
dres på en slik måte at den fremmer handling.

Både fysisk og human kapital er private goder og tilhører den
person som kan dra nytte av dem. Sosial kapital imidlertid er van-
ligvis et offentlig gode og en egenskap ved den sosiale struktur som
en aktør er knyttet til, og tilhører ingen av de som dra nytte av den.
I likhet med andre offentlige goder har den enkelte følgelig en ten-
dens til å undervurdere og underinvestere i sosial kapital. Dette
betyr at sosial kapital ofte produseres som et biprodukt av andre
sosiale aktiviteter. Når man etablerer en forening eller et selskap
investeres det imidlertid i sosial kapital direkte i form av nødvendi-
ge normer, regler og relasjoner for å skape en effektivt fungerende
organisasjon. På den annen side vil sosial kapital, i likhet med
human og fysisk kapital, forringes hvis den ikke fornyes. Sosiale
relasjoner har en tendens til å dø ut hvis de ikke vedlikeholdes.
Forventninger og forpliktelser forvitres over tid, og normer av-
henger av regelmessig kommunikasjon. I lokalsamfunn med en
betydelig beholdning av sosial kapital i form av tillit, gjensidighets-
normer og nettverk, er frivillig samvirke og kollektiv handling nor-
malt lettere. Hvordan initieres så denne type kollektive handlinger?
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Sivilt og kooperativt entreprenørskap

Schumpeters (1934/1980) begrep om entreprenørskap henviser til
evnen til å skape nye forretningsløsninger eller innovasjoner. En
entreprenør er en person som har initiativet og fremsynet til å se
mulighetene for innovasjoner, foruten evnen til å mobilisere de
nødvendige ressurs og å lede utviklingen frem til en vellykket virk-
somhet. Denne evnen til entreprenørskap manifesterer seg i for-
skjellige personer til forskjellige tider. En nye kombinasjonen av
ressurser i form av en innovasjon vil ifølge Schumpeter ta fire
hovedformer. Det gjelder introduksjon av nye varer eller kvalite-
ter; introduksjon av nye produksjonsmetoder; åpning av nye
markeder; utvikling av nye forsyningskilder; og endringer i organi-
sering. 

I hovedsak anvendte Schumpeter begrepet entreprenørskap på
individer som bidro til økonomisk produksjon og utvikling. Vi kan
alle være entreprenører i enkelte faser av vårt liv, videre kan entre-
prenørskap bli anvendt også på ”ikke-produktive” aktiviteter. I de
senere årene er begrepet blitt utvidet til å omfatte sivilt og koo-
perativt entreprenørskap.

Henton et.al (1997) har i boken Grassroots Leaders for a New
Economy fokusert på hva de kaller sivile entreprenører og hvordan
de er nøkkelaktører i å utvikle moderne lokalsamfunn. Dette er
basert på erfaringen om at hvis man skal lykkes i den globale øko-
nomien må lokalsamfunn skape samarbeidsfordeler. Dette er lokal-
samfunn som er preget av tette relasjoner mellom næringsliv, myn-
digheter, utdannelse og samfunnet for øvrig. Dette skaper en lokal
smidighet og en unik mulighet til å etablere og oppnå langsiktige
utviklingsmål. I hjertet av alle slike samarbeidende lokalsamfunn
er det observert en gruppe av sivile entreprenører, og de fremskaf-
fer lederskap for samarbeid ved å bygge bro mellom økonomi og
samfunn. De kan komme fra ulike deler av lokalsamfunnet, og
handler utfra overbevisningen om at den langsiktige velvære til
deres egen organisasjon er knyttet til den langsiktige velvære til
lokalsamfunnet. Vi står her overfor aktører som er spesielt flinke til
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å bygge og utnytte den sosiale kapital i et lokalsamfunn for å vide-
reutvikle næringslivet og lokalsamfunnet.

Denne type entreprenører er ikke spesiell for USA og Silicon
Valley, men finnes i mange land og til ulike tider. Röpke (1994) dis-
kuterer det han kaller ”kooperativt entreprenørskap” og bringer
inn agenten i kooperativ utvikling. Deres primære funksjon består
i å oppdage og virkeliggjøre kooperative muligheter. Robert
Owen, Charles Fourier, Herman Schulze-Delitzsch og Friedrich
Wilhelm Raiffeisen var alle kooperative pionerer og entreprenører,
og i mange tilfelle også sivile entreprenører. De arbeidet også for å
endre den sosiale, politiske og institusjonelle rammevilkårene for
utvikling av kooperasjon eller samvirke. Dette er entreprenører
som bruker sin kreativitet og energi ikke primært på egne ideer og
utvikling, men andres. En kooperativ entreprenør kan også være
drevet av egeninteresse, men at denne kun kan realiseres gjennom
samarbeid med andre.

I andre sammenhenger er utvikling av samvirke en mer genuin
kollektiv sak. Rochdale pionerene var en gruppe som utgjorde det
vi kan kalle kollektive entreprenører, som sammen utviklet prin-
sippene og praksisen til det moderne forbrukersamvirke. Andre i
England og i utlandet kopierte og tilpasset raskt deres løsning og
bidro til utvikling av en større bevegelse (Birchall, 1994). 

Schumpeter (1934/1980) tar utgangspunkt i entreprenøren som
en sentral drivkraft i sin teori om økonomisk vekst og utvikling.
Det er lykken ved å skape og utvikle noe som driver vedkommende
og ikke ren profitt i snever forstand (Lange, 1982). På den annen
side skaper vellykkede entreprenører ”entreprenørprofitt” som til-
trekker seg etterlignere (epigoner) og dermed skaper konkurranse
og etter hvert gir fallende profitt. Det er entreprenøren som er kre-
ativ, men epigoene som reorganiserer næringslivet og skaper vekst
ifølge Schumpeter. Kooperative og kollektive entreprenører er dre-
vet av muligheten for å oppnå fordeler for deg selv og andre med-
lemmer gjennom samarbeid i et samvirke. Når de lykkes i å skape
tilstrekkelige fordeler blir også dette kopiert av andre og bidrar til
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en videre samvirke- og økonomisk utvikling (MacPherson, 1996,
Johnstad, 1998). Tilgangen og kvaliteten på den sosiale kapital i et
lokalsamfunn er en viktig ressurs for økonomisk og sosial utvikling.
Rollen til sivile (sosiale) entreprenører er å øke og forbedre den
sosiale kapital og gjennom det berede grunnen for individuelt, koo-
perativt eller kollektivt entreprenørskap og vekst. Hvilken form for
organisering bør entreprenøren(e) velge? Hvorfor velger de etable-
ring av et samvirke eller gjensidig forening? I denne sammenheng
kan det være nyttig og se nærmere på nyere teorier om eierskap.

Eierskap og styring av virksomhet
Spørsmålet om institusjonelle former, organisering og eierskap har
fått stor oppmerksomhet de siste tyve årene. Allerede i 1937 satte
Coase frem det berømte spørsmålet: ”Hvorfor finnes selskaper?”
Hans svar var at selskaper eksisterer fordi det finnes transaksjons-
kostnader. Prissystemet er ute av stand til i alle situasjoner å skaffe
til veie den nødvendige koordinering som kreves for at atomiserte
individer skal inngå i forretningstransaksjoner. Det gjelder kostna-
der knyttet til bruk av prismekanismen i form av forhandlinger,
skriving av kontrakter, inspeksjoner med videre. Dette resonne-
mentet har bidratt til utvikling av transaksjonskostnadsteorien,
som er en økonomisk teori om organisering.

Samvirke og gjensidige foreninger er former for organisasjoner
der individer eller bedrifter samarbeider og former en ny organisa-
sjon. Dette er imidlertid former som har blitt nesten totalt oversett
innen organisasjonsteorien, eller i beste fall sett på som en ustabil
hybrid form for organisering. Samvirke er imidlertid ingen perifer,
ustabil, anakronistisk eller kulturelt begrenset organisasjonsform.
Det er en betydelig og moderne form for virksomhet som represen-
terer en vesentlig del av økonomien i de fleste utviklede markedsø-
konomier (Hansmann, 1996; MacPherson, 1996; Johnstad, 1998).
For å forstå den vellykkede utvikling av gjensidige sjøforsikringsfo-
reninger trenger vi noen begreper om hva som påvirker valget og
utvikling av organisasjonsformer og eierskap.
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Former for eierskap

I sin bok The Ownership of Enterprise drøfter Hansmann (1996)
strukturen, rollen og atferden til samvirke generelt, og dets likhet
med og forskjell fra investoreide selskaper.3 Fra et bredt transak-
sjonskostnadsperspektiv ser han på samvirke som ikke så veldig
forskjellig fra investoreid virksomhet i sin kjerne. Nøkkelen i
denne forbindelsen er begrepet ”patron” som brukes for å henvise
til alle personer (eller bedrifter) som har transaksjoner med en
virksomhet, slik som leverandører eller kunder. Selskaper i alle
bransjer er vanligvis eid av en eller annen gruppe av patroner.
Dette er tilfelle med konsument og produsent samvirke, og det er
tilfelle med det svært utbredte aksjeselskapet som er eid av de som
forsyner det med kapital. I følge Hansmann er det vanlige investo-
reide selskap ikke noe mer enn en spesiell type produsent samvir-
ke, det vil si et långiver eller kapital-samvirke. 

Et selskap er svært sjelden eid av andre enn en patron. Grunnen
til dette er at eierskap kan bli brukt til dempe noen av kostnadene
som ellers er knyttet til enkle markedskontrakter. Disse kan bli
spesielt kostbare ved eksistensen av ”markedssvikt”. Interesse-
konflikter og transaksjonskostnader kan da bli redusert ved å slå i
sammen den kjøpende og selgende parten gjennom eierskap, slik at
den ene eier den andre. 

Kostnadene ved markedskontrakter, er kostnadene som skaper et
positivt insentiv til å gi eierskapet av et selskap til én klasse av sel-
skapets patroner fremfor en annen, og disse er:

� enkel markedsmakt, som karteller eller monopoler;

� ”lock in”, i form av monopolitisk utbytting vokst frem etter at en
person får faste relasjoner til et selskapet; og

� asymmetrisk informasjon, når selskapet har bedre informasjon om
relevante transaksjoner enn patronen.
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Disse forhold tilsier at eierskapet til et selskap burde overdras til
den gruppen av selskapets patroner for hvem kostnadene ved
makedskontrakter er høyest. 

På den annen side vil eierskapet i seg selv også innebære betyde-
lige kostnader, som kan bli svært forskjellig for forskjellige grupper
av patroner. For å avgjøre den mest effektive tildeling av eierskap i
et selskap må man også se på eierskapskostnadene. Hansmann grup-
per disse på følgende måte:

� kontrollkostnader, i form av effektiv kontrol med ledelsen;

� kostnadene ved kollektiv beslutningstaking; og

� kostnadene ved å bære risikoen knyttet til virksomheten.

Effektiviteten er best ivaretatt hvis eierskapet er overdratt slik at
de totale transaksjonskostnader for alle patroner minimaliseres,
det gjelder både kostnaden ved markedskontrakter og kostnader
ved eierskap. Kostnadene ved eierskapet overstiger vanligvis kost-
nadene ved bruk av kontrakter i viktighet. Der eierskapskostnade-
ne er særlig lave for en gruppe, vil denne gruppen ofte ende opp
som selskapets eiere, selv om kostnadene ved kontrakter for denne
gruppen er relativt lav. Hansmann ser særlig på problemet med
heterogenitet som en særlig viktig eierskapskostnad.

Styring av samvirke
Selv om det er vesentlige likheter mellom investoreide selskaper og
samvirke, er de ifølge Hansmann (1999) svært forskjellige i sin
interne styringsstruktur. Samvirke er vanligvis mye tettere kon-
trollert av sine eiende medlemmer enn investoreide selskaper. I
store samvirkeenheter som konsument kooperasjon, gjensidige for-
sikringsselskaper og banker er det imidlertid en klarere skille mel-
lom eierskap og kontrol.

Samvirke har utviklet ulike teknikker for å fremme denne 
responsiviteten til medlemmene:
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� store samvirkeenheter har ofte en føderativ struktur, der med-
lemmene tilhører en regional enhet som er medlem av en nasjo-
nal enhet;

� styremedlemmene er valgt av regionene;

� de fleste styremedlemmene er medlem av samvirket; og

� de aller fleste styremedlemmene må ikke være ansatte ledere i
samvirke.

Alt dette står i skarp kontrast til styringen av de fleste investoreide
selskaper.

Samvirke har ikke bare en uvanlig responsivitet mot medlemme-
ne, men medlemmene er også ofte finansielt sterkt involvert i sam-
virke. I mange tilfelle representerer transaksjonen mellom med-
lemmene og samvirke en betydelig del av medlemmenes inntekter.
Dette gjør det nyttig for medlemmene å investere i å skaffe seg
informasjon og i å delta i samvirkets anliggender. Hansmann
understreker ytterligere to grunner til dette. 

� For det første har ikke samvirke noe ”marked for selskapskontroll”,
dvs at eierandeler kan kjøpes og selges, og gjennom det ha en
kilde til disiplinering av samvirkeledere. Sterk direkte med-
lemskontroll kompenserer for dette.

� Fordelene som tilfaller medlemmene av et samvirke kommer
ikke bare i form av utbytte, men også i form av varer og tjenes-
ter med høyere kvalitet, noe som resulterer i et høyere nivå av
medlemsinteresse i selskapet og dets tjenester, og større inter-
esse fra den daglige overfor synspunkter og behov hos med-
lemmene.

Eierskap av forsikringsvirksomhet
Gjensidige foreninger og selskaper, er en spesiell form for samvir-
keorganisasjoner, som spiller en betydelig rolle innen forsikring i
mange land. I USA står gjensidige selskaper for nesten halvparten
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av all livsforsikring og en fjerdedel av skade- og ansvarsforsikring
(Hansmann, 1996). Opprinnelsen til denne næringen finnes i
hovedsak i det nittende århundre, men faktorene som ledet til den
sterke rollen for gjensidige virksomheter varier betydelig mellom
livsforsikring og skade- og ansvarsforsikring. Problemet med lang-
siktig kontrakter som er ansvarlig for tilstedeværelsen av gjensidi-
ge selskaper innen livsforsikring forklarer ikke den viktige rollen
til gjensidig virksomhet innen skade- og ansvarsforsikring. 

Hansmann understreker at suksessen innen ulike former for
gjensidig skade- og ansvarsforsikring ofte fulgte det samme møn-
ster. Eiere av bedrifter innen en spesiell bransje og region opplevde
overdreven prising fra investoreide selskaper. For å redusere pre-
mien betydelig gikk de sammen for å forme gjensidige foreninger
som en form for selvforsikring. Disse gjensidige foreningene bidro
ikke bare til å forsikre næringsvirksomhet mot risiko, men utviklet
også et system for inspeksjon av de forsikrede bedrifter, for å tak-
sere risiko og foreslå tapsforebyggende tiltak. Vi kan oppsummere
flere forklaringer på suksessen til gjensidig virksomhet:

� asymmetrisk informasjon;

� begrenset konkurranse i den første fasen av utvikling;

� inspeksjon og sikkerhetsforskning;

� unngå moralske farer gjennom organisering av mindre gjensidi-
ge foreninger;

� problemet med å bære bransjeomfattende risiko;

� homogenitet i medlemmenes interesse.

Homogenitet i medlemmenes interesse i en gjensidig forening er en
forutsetning for effektiv medlemskontroll. I motsetning til gjensidi-
ge livsselskaper har gjensidige skade- og ansvarsselskaper ofte
vært gjenstand for relativt effektiv medlemskontroll. Dette har gitt
denne type selskaper et fortrinn overfor investoreide selskaper, når
det gjelder å unngå moralske farer og ugunstig seleksjon. Sjø-
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forsikringsforeningene opererer innen skade- og ansvarsforsik-
ring, men hvordan passer de med disse forklaringer?

Gjensidig forsikring
Gjensidig organisering av økonomiske aktiviteter har lange tradi-
sjoner i Norge og internasjonalt. Samvirke og gjensidighet mellom
slektninger, naboer og medborgere var et forsvar mot brann og
andre ruinerende ulykker i gamle dager. Alternativet var å ende
opp som tigger. Derfor utviklet folk tidlig et system for å fordele
risiko blant et større antall personer som trues av den samme faren.
Dette ble gjort på den enkleste og raskeste måten gjennom en avta-
le der alle deltagerne gjensidig dekket kostnader ved definerte tap
mellom seg. Dette skapte et gjensidig forsikringsforhold, og ble
normalt regulert gjennom dannelsen av en forening. Denne fore-
ningens oppgave var å etablere reglene og oppfylle rettigheter og
forpliktelser til medlemmene. 

Laug og gjensidige brannkasser
Gjensidigheten ble satt i system i laugene i oldtiden i Midt-Østen,
Hellas og Roma, og middelalderen over store deler av Europa. De
første moderne gjensidige foreningene utviklet seg innen brannfor-
sikring fra 1600-tallet. Lokale brannkasser ble den norske versjon av
dette, og de første ble rapportert etablert i 1690-årene. Den første
vellykkede foreningen som overlevde og ble en modell for andre og
initierte en Schumpeteriansk utvikling var Lands Gjensidige Brann-
kasse fra 1816 (Mejlænder, 1997). Gjensidig virksomhet i dag er
først og fremst innen forsikring og er formet, eid og kontrollert av
medlemmene eller brukerne. Den grunnleggende formen er ube-
grenset ansvar der medlemmene er forpliktet til å bære alle skader
og kostnader sammen. De fleste gjensidige virksomhetene i dag
har imidlertid begrenset ansvar.
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Gjensidig sjøforsikring

Tradisjonen med sjøforsikring og gjensidig sjøforsikring går også
tilbake til oldtiden, og i Norge til vikingtiden. Handelslaugene på
kong Olav Kyrres tid (1069-1093) hadde visse regler som lignet
reglene til moderne gjensidig forsikring. Videre utvikling ble gjort i
sen-middelalderen, da norsk skipsfart var på en topp (Dannevig,
1982). På 1700-tallet begynte skipsfartsektoren igjen å få tilbake
noe av sin styrke etter en nedgangstid som hadde vart i flere
århundrer, men få redere benyttet seg av forsikring. De som forsi-
kret seg gjorde det i utlandet, først og frem i Hamburg, men dette
var dyrt fordi den utenlandske assurandør ikke kjente norske rede-
re og deres skip. Den sterke veksten i flåten mot slutten av århun-
dret økte behovet for forsikring og ikke minst tilgang lokalt eller
nasjonalt. Norge var i krig fra 1807 til 1814 og ble blokkert fra det
meste av sine internasjonale forbindelser. Etter denne krigen kom
en depresjon som varte i to tiår. Skipsfartsvirksomheten unnslapp
ikke denne depresjonen, men fra 1830-årene opplevde landet igjen
vekst.

Den første kjente moderne gjensidige sjøforsikringsforening i
Norge, Oxefiordens giensidige Assuranceforening, ble dannet av 24 rede-
re langs Sørlandskysten fra Lyngør til Arendal i 1806. Den eksister-
te til 1819, men ble etter hvert ubetydelig og gled inn i anonymitet
før det. Andre foreninger ble også formet på denne tiden uten noen
stor suksess. Dette var en tid med eksperimenter i utviklingen av
foreningene, mens Norge kjempet seg gjennom den økonomiske
depresjonen. Det ble også diskutert på denne tiden å danne et nasjo-
nalt selskap med tilstrekkelig offentlig eller privat kapital for å betje-
ne det nasjonale marked, men landet var fortsatt fattig og penge- og
banksystemet var underutviklet. Skipsrederne i Bergen, den gamle
Hansa-byen, var fortsatt tett knyttet til Hamburg og ble betjent av
deres forsikringsagenter. I andre deler av landet løste de nå proble-
met med å danne gjensidige foreninger (Pettersen, 1986).

Inspirasjonen til disse gjensidige foreningene var tilsvarende
engelske klubber. Gjensidige klubber ble først etablert av britiske
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redere i begynnelsen av 1700-tallet. Gjensidige foreninger av ska-
deassurandører ble skapt for å skaffe til veie skadeforsikring i kon-
kurranse med Lloyd’s assurandørene, som på denne tiden nøt godt
av et tilnærmet monopol innen denne type forsikring (Poland og
Rooth, 1996). Hovedkritikken av sjøassuransevirksomheten i
England mot slutten av 1700-tallet kunne, ifølge Hazelwood
(1994), bli summert opp i følgende punkter:

� mangel på sikkerhet for dekning av krav;

� monopolistisk situasjon i markedet;

� tvilsomme disposisjoner av assurandører som forårsaker forsin-
kelser i tilbakebetalinger;

� assurandørene i London var mest opptatt av den lokale handel,
mens redere i provinsen (på god avstand fra London) var nødt til
å bruke ofte udugelige mellommenn for å oppnå kontrakter; og

� den forsiktige assuransepraksis og begrensede vilje til å ta risiko.

På grunn av denne utilfredsstillende situasjonen innen sjøforsikring-
en kom redere i flere provinshavner sammen for å forsikre sin ska-
derisiko på gjensidig basis. Mot slutten av 1700-tallet ble det etablert
flere sjøforsikringsforeninger, særlig i nord-øst England i tilknytning
til kullhandelen. Etter hvert vokste det frem klubber i London også,
særlig mot midten av 1800-tallet (Hill et al, 1996). Markedssvikt var
den initierende grunnen til utvikling av klubbene. Det ble billigere
for rederne å forsikre seg gjennom klubbene enn gjennom Lloyd’s,
men de ville ikke ha eksistert hvis de etablerte selskaper hadde vist
større evne til å gjøre forretninger (Hazelwood, 1994). 

På den annen side gav en lovendring i 1824 etablerte forsikrings-
selskaper større frihet til å assurere skadeforsikring med den effekt
at klubbene senere gikk tilbake da det ble vanskeligere å konkurre-
re med revitaliserte kommersielle forsikringsselskaper (Poland og
Rooth, 1996). I mellomtiden hadde de inspirert til utvikling av skade-
forsikringsklubber i Norge.
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Norske skadeforsikringsklubber
Den politisk aktive brukseier Jacob Aall på Ulefoss argumenterte
for behovet for et nasjonalt maritimt forsikringssystem som i
begynnelsen kunne organiseres på gjensidig basis. På samme tiden
startet kaptein A.M. Riddervold fra Åsgårdstrand som en slags
sivil entreprenør for utvikling av sjøforsikringsforeninger i Norge.
Inspirert av de engelske klubbene arbeidet han helt siden 1824
med spørsmålet om hvordan organisere gjensidig forsikring. I 1836
skrev han flere avisartikler om gjensidige klubber, og ble etterpå
kontaktet av mange lokale redere (Lorange, 1937). 

I 1837 ble Langesundsfjordens Skibsassuranceforening, også kalt
Første Norske, etablert. Riddervold ble spurt av entreprenørene i
foreningen om å hjelpe til med forberedelsene. En forening ble dan-
net etter engelsk mønster, men hadde også elementer fra styrings-
og ledelsessystemet i norske sparebanker, og var videre sterkt
påvirket av systemet for forsikringspolitikk i Hamburg. De fire
lokale (kollektive) entreprenørene ble ledet av Jacob Müller som
fungerte som den ledende (kooperative) entreprenør (Færden,
1967). Denne første klubben ble raskt kopiert i Arendal, Stavanger
og andre byer, og perioden fra 1837 og frem til århundreskiftet viste
seg å bli den gyldne tidsalder for gjensidige foreninger innen norsk
sjøforsikring (Klaveness og Lorange, 1929).

Det var ikke alltid lett å etablere en klubb gitt risikoen forbun-
det med den. I begynnelsen var kapasiteten til de lokale klubbene
svak i forhold til potensiell etterspørsel. Dette kunne forbedres
gjennom samarbeid eller fusjon mellom lokale klubber, men i den
første fasen av utvikling var dette vanskelig. Klubbene var lokale
og hadde nære forbindelser med sine medlemmer, og dette var også
grunnen til at de var mulige å etablere i første runde. De var
”nabolagsklubber” som var mer enn rene forsikringsforeninger. De
fungerte også som møtested der ”havets menn” førte sammen sine
erfaringer og problemer av ulike slag (Hill et al, 1996).

Medlemmene var villig til å ta risikoen ved et gjensidig system så
lenge de kunne delta i alle beslutninger og kjente, stolte på og var i
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stand til å inspisere og bedømme skipene til nåværende og fremti-
dige medlemmer. Det var beholdningen av sosial kapital i de små
havnene som gjorde det mulig for entreprenørene å etablere klub-
bene. Denne typen utvikling blir initielt mulig når medlemskapet
er lokalt. Hvis medlemskapet er for geografisk spredt represente-
rer det et betydelig hinder for slik utvikling. Den lokale forankring
til foreningene var i begynnelsen en av deres største fortrinn, men
etter hvert ble det en av de største hindre for deres videre vekst og
utvikling (Hill et al. 1996). For å overkomme dette var det nød-
vendig å utvikle et felles og nøytralt system for klassifisering,
inspeksjon og kontroll. Dette var den store utfordring i den videre
utvikling av foreningene.

Utvikling av foreninger og selskaper
Et viktig tidsskille i norsk skipsfarts historie var 1850, da den bri-
tiske navigasjonsakten ble fjernet og industrialisering og interna-
sjonal frihandel etter hvert ”tok av” (Worm-Müller, 1929). Vi kan
se dette på veksten i forsikringskontrakter mellom 1850-75, og
både sjøforsikringsforeninger og kommersielle selskaper tok del i
denne veksten i næringen.

Mange nye foreninger fulgte etter Første Norske fra 1837. I
1855 var det totalt 11 klubber som ble dominerende innen maritim
skadeforsikring i Norge. Det første kommersielle selskapet ble eta-
blert i Kristiania (Oslo) i 1847, og ble raskt fulgt av andre. Selv om
de skapte noe konkurranse for foreningene spesialiserte de seg
hovedsakelig på andre former enn skadeforsikring da de manglet
den tekniske ekspertisen til å klassifisere skip. De anså også risiko-
en som for høy sett i forhold til potensiell fortjeneste og kapasitets-
evnen til selskapene (Færden, 1967). Eierskapskostnadene var for
høye innen denne formen for forsikring for investoreide selskaper.
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Tabell 1
Sjøforsikring i Norge 1850-77 (Broch, 1876; Pettersen, 1986).

Foreninger: Selskaper:

- antall - forsikring -antall - forsikring
(1000 NOK) (1000 NOK)

1850 n.a. n.a. 3 8 440
1855 11 40 738 5 35 885
1860 13 54 016 6 54 109
1865 14 75 959 9 101 130
1870 13 99 962 n.a. n.a.
1875 11 147 000 13 203 000
1879 15 n.a. n.a. n.a.

I denne fasen ser vi en klar arbeidsdeling mellom foreningene og
selskapene. Foreningene dekker bare skadeforsikring, mens sel-
skapene konsentrerer seg om vare- og fraktforsikring. I mange
sammenhenger samarbeidet de også. Foreningene praktiserte også
en arbeidsdeling seg imellom i de første årene, en territoriell
arbeidsdeling, da de var rent lokale og hadde strenge medlemsre-
gler og tradisjoner som de følte de var forpliktet til å holde seg til.

Den grunnleggende ideen til foreningene var at bare en geogra-
fisk begrenset krets av redere, som kjente hverandre og de forsi-
krede skipene, kunne bli medlemmer, og at alle medlemmene skul-
le delta i driften av virksomheten. I de østlige og sørlige deler av
Norge, der det var mange foreningene og de var lokalisert nær
hverandre, begynte noen tidlig å bevege seg inn på naboens mar-
ked selv om dette opprinnelig ikke var intensjonen. Når foreninge-
ne ble dyktigere og mer kompetente innså de at størrelse og samar-
beid gav styrke og bedre resultater. Allerede i 1852 åpnet Første
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Norske for medlemskap fra hele landet. Den risiko de løp ved
dette var å miste ”brorskapsånden og likheten” i foreningen
(Pettersen, 1986). Først etter en tid ble dette skrittet fulgt av
andre. Dette bidro til direkte konkurranse mellom foreningene. 

Samarbeid mellom foreningene
En del samarbeid mellom foreningene vokste også frem etter hvert.
I 1859 etablerte de det som ble kalt Forsikringsmøtene for daglige
ledere i foreningene. Disse møtene ble formalisert i 1918 ved dan-
nelsen av Gjensidige Dampskibsassuranseforeningers Komité, som i 1938
ble Gjensidige Skibsassuranseforeningers Komité (GSK). I 1951 ble et
sekretariat for GSK etablert i Oslo (Unitas, 1987).

Det første og viktigste resultat av dette samarbeidet ble etable-
ringen av Det Norske Veritas. Tilbudet av skadeforsikring forutsatte
vidtrekkende teknisk ekspertise. I begynnelsen ble dette ivaretatt
gjennom medlemmenes kunnskap om skip, skipsbygging og fors-
kjellige farvann og risiko. Inspeksjon og klassifisering av skip for
forsikringsformål ble gjort av en gruppe på fem medlemmer.
Senere ble inspektører leid inn for å gjøre arbeidet. Dernest utvi-
klet foreningene et klassifikasjonssystem knyttet til kvaliteten på
skipene. Dette systemet ble innført i alle foreningene som en del av
deres økende samarbeid, men regler, krav og vurderinger var ennå
ikke harmonisert. Dette hindret utviklingen av et enda tettere sam-
arbeid som ville gjøre det lettere for de som ønsket forsikring i mer
enn en forening, og for utvikling av reassuranse. For å løse disse
problemene måtte foreningene gi opp sin rett til uavhengig å forbe-
dre sine regler. Etter flere år med diskusjon konkluderte de med
etablering av en egen institusjon, der de ulike klubbene skulle være
medlemmer, som skulle inspisere og etablere premiene og klassene
som ble bindene for medlemmene. I 1864 etablerte seks klubber i
felleskap Det Norske Veritas (DNV). Ytterligere seks klubber ble
med de neste fire til fem årene. Dette ble en milestein i norsk skips-
farts historie (Pettersen, 1986).
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DNV ble etablert som en egen forening med sjøforsikringsfore-
ningene som medlemmer. Det fungerte som et forum for samarbeid
også i saker utenfor kjernevirksomheten.4 En av de første store
utfordringer ble å utvikle en norm for norsk sjøforsikring. Dette
ble gjort med redigering og publisering av den første norske mari-
time forsikringsplan i 1871. Denne planen samlet og kodifiserte de
forskjellige reglene og avtalene praktisert i de forskjellige forening-
ene. Mer enn tyve år senere i 1893 ble den første sjøfartsloven ved-
tatt (Andersen og Collett, 1989). Resultatet av etableringen av
DNV og dets arbeid ble en betydelig reduksjon i både kontrakts-
og eierskapskostnadene i bransjen. Dette åpnet opp for større kon-
kurranse og videre endringer i bransjen.

Økt konkurranse og tilbakegang
Den spesielle situasjon i Norge opptil århundreskiftet var at de
gjensidige foreningene i hovedsak tilbød sjøforsikring som hoved-
kontraktør. På den tiden begynte imidlertid kommersielle selska-
per å ta en økende del av markedet. Fra starten av første verdens-
krig falt foreningenes andel av den maritime skadeforsikring dra-
matisk. Krigen skapte en ”boom” i norsk skipsfart og det igjen
skapte ”boom” i etterspørselen etter forsikring. Spekulative forsi-
kringsselskaper florerte og tok det meste av dette nye markedet. I
1914 var det tolv sjøforsikringsselskaper i Norge. I 1918 var det
femtitre, og to år senere nesten hundre. De fleste av disse selskape-
ne ble feid vekk av den økonomiske krisen i 1920/21. Ved århun-
dreskiftet hadde foreningene 80 prosent av markedet. Dette falt til
45 prosent i 1914, 24 prosent i 1920 og 11 prosent i 1932. Det his-
toriske bunnivå på 10 prosent ble nådd i 1940 (Pettersen, 1986).

Denne dramatiske endring i styrken og rollen til foreningene var
ikke et resultat av ”krigs-boomen”, men skyldtes mer fundamenta-
le forhold. Foreningene forsatte i hovedsak som regionale klubber,
selv om deres vedtekter hadde blitt forandret med introduksjonen
av et felles klassifikasjonssystem. Det ble satt frem sterke argu-
menter for rasjonalisering og konsentrasjon av foreningene både
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før og etter første verdenskrig, men lokale redere kjempet for å
beholde deres egne klubber. I 1920 var det tolv klubber for damp-
skip og seks for seilskip. Foreningene var generelt små og manglet
samarbeid, og vedtektene trengte modernisering. Dette var for-
hold som økte kostnadene og premiene og reduserte deltagelsen.
Selv om kostnadene ved både markedskontrakter og eierskap
hadde falt for investoreide selskaper, hadde kostnadene ved eier-
skap forblitt relativt høye for gjensidige foreninger, med den følge
at de tapte terreng som eieskapsform.

Restrukturering av foreningene
Foreningene var redernes egne forsikringsinstitusjoner. Opp til
1909 hadde foreningene fungert ikke bare som forsikringsfore-
ninger, men også interesseorganisasjoner for lokale redere. Norges
Rederiforbund ble da dannet som en nasjonal interesseorganisasjon.
Fra begynnelsen av 20-årene så forbundet det som en av sine opp-
gaver å sikre overlevelsen til skadeforsikringsforeningene. De ble
sett på som en utjevnende faktor i markedet og en beskyttelse mot
monopolisering blant investoreide selskaper (Pettersen, 1986).

Fra slutten av 20-årene hadde norske redere ikke bare bygget
opp en av de største , men også en av de mest moderne handelsflå-
ter i verden. Etter annen verdenskrig klarte skadeforsikringsfore-
ningene igjen å styrke sin markedsposisjon, særlig etter en periode
med sterk vekst på begynnelsen av 70-årene. De klarte å ta tilbake
25 prosent av markedet, som er minimum man bør ha som hove-
dassurandør. Veksten var et resultat av modernisering av deres
aktiviteter og restrukturering til to klubber. 

Innen maritim skadeforsikring er norske tilbydere blant de
ledende ”rene” aktører i verden. Bergen Skibsassuranceforening
ble etablert i 1937 som en direkte videreføring av to eldre fore-
ninger i Bergen. I 1996 var de den største foreningen i det norske
maritime skademarked, og blant de største rene sjøforsikringsaktø-
rer i verden (Pettersen, 1986, Bergen Hull Club, 1997). Unitas –
Gjensidige Assuranceforening i Oslo ble etablert i 1986. Mange av de
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eldre og ærverdige foreningene fra Øst- og Sørlandet var blitt inte-
grert i Unitas over tid, og deriblant Første Norske. I dag er den
blant de ledende aktører i sjøforsikring, og i likhet med ”Bergen
Skibs’en” har den en voksende andel internasjonale medlemmer.

De engelske skadeforsikringsforeningene klarte ikke å møte
konkurransen fra kommersielle selskaper. Norske foreninger
derimot overlevde og spiller fortsatt en viktig rolle. De klarte etter
hvert å restrukturere og modernisere virksomheten og gjennom
det redusere sine eierskapskostnader. Internasjonalisering av
medlemsbasen har også hjulpet til med å spre risikoen, mens
evnen til å holde seg innen ren maritim skadeforsikring har opp-
rettholdt høyt nivå av homogenitet blant medlemmene og lave
kontrollkostnader.

Norske P&I foreninger
En ny type maritim forsikring, ”Protection and Indeminty” (P&I),
vokste frem i siste halvdel av det 1900-århundre som et svar på
behovet blant redere for forsikringdekning av ansvar, tap og kost-
nader som ikke dekkes av vanlige skade- og maskinpoliser. På
denne tiden og i dette tilfelle var den naturlige løsningen å etablere
foreninger av redere, P&I Clubs, der deltagerne var enig om å for-
sikre hverandre gjensidig for denne type ansvarsforsikring.

Utvikling av P&I foreninger
”Protection and Indemnity”-forsikring ble utviklet i England fra mid-
ten av 1800-tallet. På denne tiden var Storbritannia den domine-
rende makten både inne skipsfart og forsikring. Opp til da hadde
ikke det å eie og drive skip trukket til seg samme ansvar som er
vanlig i dag, og rederne hadde følgelig lite behov for sofistikert
ansvarsforsikring. Veksten i internasjonal handel, og særlig emi-
grasjon, økt redernes ansvar. Dette ble slått fast i endringer i bri-
tisk skipsfartslovgivning i 1840- og 50-årene. En resultat av dette
ble dannelsen av den første ”Protection” klubben, Shipowners Mutual
Protecting Society, i Topsham i Devon. Denne etableringen ble inspi-
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rert av Peter Tindall, en forsikringsmegler som også ledet gjensidi-
ge skadeforsikringsklubber. I 1874 ble den første ”Indemnity”-klub-
ben etablert på grunn av strengere rettspraksis når det gjaldt
ansvar for tap og skade på last. Dette ansvaret ble ytterligere for-
sterket ved introduksjonen i USA av ”the Harter Act” i 1893 (Hill et.
al, 1996, Poland og Rooth, 1996).

P&I klubber ble også dannet i Scandinavia, særlig som et resul-
tat av ”the Harter Act”. Den første klubben, Assuranceforeningen
SKULD (Gjensidig), ble etablert i Oslo i 1897. Den (kooperative)
entreprenør i dette tilfelle var Anton Poulsson, som var daglig
leder av Skibsassuranceforeningen i Christiania (Oslo). Den for-
met sine regler og vedtekter etter mønster av de engelske klubbe-
ne, men tilpasset en annen ledelses- og organisatorisk struktur.
Den ble godt mottat blant rederne (Lund, 1997). Den andre P&I
klubben, Assuranceforeningen Gard – gjensidig, ble etablert i 1907 av
den lokale Skibsassuranceforeningen i Arendal, en by som hadde
vært en ledende skipsfartby i seilskutetiden. I begynnelsen spesia-
liserte den seg på seilskip.5

Skuld opplevde sterk vekst fra annen verdenskrig og opp til
1970-årene, en speiling av veksten i hele den norske handelsflåten.
På samme tiden ble den mer internasjonal. Foreningen utvidet sine
nordiske forbindelser i mellomkrigstiden og på 70- og 80-tallet var
veksten globalt. I 1997 forsikret det 5 384 enheter på til sammen 55
mill GT (Lund, 1997, Skuld, 1997). Gard opplevde også den samme
utvikling som Skuld, med en sterkt vekst de første tiår etter annen
verdenskrig og internasjonalisering av medlemsskapet. I 1976 pas-
serte den Skuld i størrelse, og i 90-årene ble den verdens nest største
forening, og den ledende klubben utenfor London. I 1997 hadde
den 900 medlemmer med 4 700 skip på til sammen 87 GT.

Struktur og virksomhet

Den sentrale idé ved en P&I klubb er begrepet om gjensidighet der
de ulike medlemmene har gjensidige rettigheter og forpliktelser og
er gjensidig avhengig for suksessen til klubben. De gamle fore-
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ningene var ikke organisert som juridiske personer med egen legal
status. Medlemmene var følgelig både assurandør og assurert.
Dette ledet til en del problemer med hensyn til hvem som kunne
saksøke og bli saksøkt, og fra hvem tilbakebetalingene skulle
komme fra, og fra hvem etterbetaling innkrevd. Resultatet ble at
flertallet av P&I klubbene ble juridiske personer med egen legal
status i forhold til medlemmene. Hvert medlem deler fortsatt risi-
koen med de andre og har en interesse i hvem som innrømmes
medlemskap og hvordan de andre medlemmene utfører sin virk-
somhet (Poland og Rooth, 1996). 

En sentral egenskap ved en gjensidig klubb er at den er ”non-pro-
fit”. Det er et punkt der foreningene klart skiller seg fra investorei-
de selskaper (Hill et al, 1996). Foreninger drives til nytte for med-
lemmene, og inntektene som innbetales som en årlig premie fra
medlemmene skal bare være nok til å dekke ansvaret for klubben
og oppbygning av tilstrekkelige ressurser. 

I Gard er årsmøtet det øverste organ, der hvert medlem er tildelt
et visst antall stemmer i henhold til innmeldt tonnasje, men gradert
for å hindre unødig dominans fra store medlemmer. Rådet består
av medlemmer som reflekterer foreningens internasjonale med-
lemsbasis. Styret er ansvarlig for den daglige driften og kan dele-
gere dette ansvar til en daglig leder med stab. Den endelige kon-
trollen i klubben ligger hos medlemmene som er både brukere og
eiere (Poland og Rooth, 1996). Det er ikke noe marked for kon-
troll i disse foreningene, men det kompenseres ved høy medlems-
deltagelse og kontroll av foreningen, ledelsen og virksomheten.
Det er i det medlemsstyrte komitésystemet og kontrollen utøvd av
komiteene på foreningenes virksomhet at man finner den største
forskjellen mellom investoreide selskaper og gjensidige (P&I) fore-
ninger (Hill et al, 1996).
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Globalt samarbeid 
og konkurranse mellom P&I foreninger
England har beholdt en sentral posisjon innen P&I forsikring, ett-
ersom majoriteten av verdens foreninger enten har sin basis eller
har den daglige ledelsen der. De engelske klubbene har vært
modeller ikke bare for skandinaviske klubber, men også klubber
etablert i andre deler av verden. Disse klubbene konkurrer om
medlemskap fra redere over hele verden, men på den andre siden
har de utviklet et tett samarbeid.

Reassuranse
Foreninger kan ikke eksistere alene da ansvaret som redere møter
i dag kan være katastrofale. Innen et gjensidig system har klubbe-
ne makt til å kreve, ikke bare en ordinær forskuddspremie hvert år,
men også om nødvendig en tilskuddspremie for å dekke unormalt
høye krav. Slike uventede høye krav ledet til at mange av de tidlige
klubbene gikk under. For å møte slike situasjoner utviklet også
klubbene et gjensidig reassuransesystem. Gjennom en pool-avtale
ble klubbene i stand til å forplikte seg overfor hverandre til nytte
for medlemmene. De engelske klubbene gikk inn i den første pool-
avtalen i 1899, og etablerte det som ble kjent som The London Group
of P&I Clubs. Over tid har andre internasjonale klubber sluttet seg
til den opprinnelige gruppen av åtte engelske. Det gjelder norske
Gard og Skuld, The Japan Club, The Swedish Club og The
American Club. Disse danner nå den The International Group av
P&I klubber.

Denne type avtale kan ikke operere uten en ekstrem høy grad av
gjensidig tillit mellom partene. The Internastional Group gjør
generelt reassuranse gjennom pool-avtalen tilgjengelig bare til
assurandører som opererer på gjensidig basis. Dette gjøres for å
beskytte gjensidighets-prinsippet, selv om enkelte offentlig eide
assurandører av historiske grunner har dratt nytte av dekningen
(Poland og Rooth, 1996).
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The International Group

Den internasjonale gruppen av P&I klubber er en forening sammen-
satt av de fremste P&I klubber i verden, som til sammen represente-
rer 90 prosent av verdens tonnasje. Forholdet mellom dem er regulert
ved en avtale og et eget sekretariat er etablert i London. Regulære
møter holdes mellom representanter for medlemmene for å diskutere
gruppens politikk. Dette er en utvidelse av det gjensidige systemet og
det skaffer medlemmene en billig og fleksibel form for reassuranse
gjennom en løs, global og føderativ form for organisering.

For å møte stadig økende krav ble reassuranseprogrammet utvi-
det i 1951. Gjennom ”The Group Excess Loss Policies” er ytterligere
reassuranse plassert gjennom London meglere hos Lloyd’s og
andre internasjonale forsikringsselskaper. Dekningen under dette
programmet har økt etter som kravene redere blir møtt med øker. I
2000 dekker det krav opp til 2 milliarder dollar utover det beløp
som allerede ligger i pool-avtalen. Dette gjør det til en av de største
reassuranse kontrakter i verden (Poland og Rooth, 1996). Den
internasjonale gruppen opererer som om den var en stor gjensidig
forening med massiv spredning av risiko og en svært diversifisert
portefølje. Resultatet er svært gunstige premier som ingen enkelt-
medlem kunne kjøpe i markedet alene. 

Suksessen til gjensidige forsikringsforeninger
Den store økning i skipsfarten på 1900-tallet økte etterspørselen
etter sjøforsikring. Markedssvikt i form av monopoler eller utilstrek-
kelig tilbud med høye priser var et sterkt insentiv til å etablere ny
virksomhet. I Norge var det vanskelig å starte med sjøforsikring
overhodet på grunn av mangel på både privat og offentlig finansi-
ell kapital. Bare noen få trodde på muligheten for en tredje løsning,
gjensidig virksomhet. 

Utviklingen av disse gjensidige foreninger skjedde ikke i Bergen
eller London, hovedhavnene med lange tradisjoner innen forsik-
ring eller tette relasjoner til internasjonale leverandører, men i min-
dre fremvoksende havner i Sør-Norge eller Nordøst-England.
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Foreningene vokste frem i haver eller områder med betydelige
skipsfartsaktiviteter, men også med en betydelig tilgjengelig
beholdning av sosial kapital, basert på gode interne og eksterne
sosiale relasjoner, tillit og gjensidighetsnormer. Rederne kjente
hverandre og kunne møtes og inspisere hverandres skip. Dette
gjorde det lettere å etablere tillitsbaserte gjensidige foreninger.

Mange små havner hadde sannsynligvis disse lokale forutset-
ninger. De aktuelle pionerene hadde en ekstra ressurs, entreprenør-
skap. De hadde individer med fremsyn og initiativ til å sette den til-
gjengelige sosiale kapital i bruk for å skape ny virksomhet. Kaptein
Riddervold og Jacob Aall var de sivile entreprenører i Norge som
så for seg gjensidige foreninger som et alternativ, i det minste i en
overgangsfase. De arbeidet hardt for å utvikle og fremme et system
med gjensidig forsikring. Jacob Müller og hans kompanjonger i
Første Norske var de kooperative entreprenører og pionerer, som
med hjelp fra Riddervold etablerte modellen for norske skadeforsi-
kringsforeninger. Peter Tindall inspirerte utviklingen av de britis-
ke P&I klubbene, mens Anton Poulsson grunnla den første P&I
klubben i Norge.

Disse faktorene forklarer ikke hvorfor den gjensidige formen ble
valgt og lykkes, bare at de nødvendige forutsetninger og agenter for
utvikling av disse nye organisasjoner var tilstede. Hansmann
(1996) sine forklaringer på den generelle suksess til gjensidig virk-
somhet innen eiendoms- og ansvarsforsikring kan virke fruktbar
også i å forstå utviklingen av gjensidige sjøforsikringsforeninger,
særlig P&I klubbene.

Sjøforsikring er karakterisert av problemet med asymmetrisk
informasjon. Potensielle forsikringskunder varierer betydelig i den
grad av risiko de representerer, og kundene selv har ofte bedre
informasjon enn forsikringsselskapet i disse saker. Dette er en av
insentivene til å utvikle gjensidig virksomhet. P&I forsikring er
særlig risikofylt og velegnet for gjensidig organisering.

Gjensidig sjøforsikring i den første fasen av sin utvikling var en
relativt sterkt lokalisert virksomhet med begrenset konkurranse. De
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trengte å skrive ut så mange poliser som mulig for å spre risikoen,
men samtidig unngå økningen i eierskapskostnadene som følge av
at nye medlemmer kom utenfra den kjente kretsen av naboer.
Mindre lokale foreninger bestående av medlemmer som kjenner
hverandre er i en bedre posisjon enn større til å unngå moralske
farer.

Det er en interessekonflikt mellom assurandør og forsikringsta-
ger i spørsmål om inspeksjon og sikkerhetsforskning. Dette er investe-
ringer som kan anslå risikoen, minske moralske farer og fremme til-
tak for risikoreduksjon. Gjensidige foreninger er i stand til å bygge
bro over slike konflikter, noe som gir de konkurransefortrinn over-
for investoreide selskaper. Skadeforsikringsforeningene i Norge
etablerte nettopp Det Norske Veritas som sin felles klassifikasjons,
inspeksjons, kontroll og sikkerhetsforskningsenhet i 1864.

Å bære bransjeomfattende risiko er lettere gjennom en gjensidig
forening enn et investoreid selskap. Det tradisjonelle forsi-
kringsmarked (-selskaper) har vært tilbakeholdne med å aksep-
tere P&I risiko. Grunnen til dette er at det tradisjonelle marked
opererer med et system med forhåndsfastlagte premier som ikke
passer svingningene innen P&I virksomhet. Konsekvensen er at
forsikringsselskaper dekker seg gjennom høye premier og
kontraktskostnadene blir høye. Gjensidige foreninger håndterer
denne uforutsigbare situasjonen ved å ha muligheten til til-
skuddspremie og på denne måten spre et stort krav utover med-
lemsmassen. 

Homogeniteten i medlemmenes interesser er et annet viktig element i
å bevare den gjensidige formen. Det forklarer hvorfor foreninger
ofte ikke forsikrer kunder innen mer enn en forsikringsnisje, mens
investoreide selskaper oftere må diversifisere virksomheten.
Homogeniteten i interessen blant medlemmene i en forening er
også en forutsetning for effektiv medlemskontroll, som også er
synlig i måten klubber er organisert på. Komitéstrukturen til P&I
klubber og den løse føderative struktur til The International Group er
uttrykk for dette.
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Det grunnleggende systemet med gjensidig organisering er
sterkt, men innen enkelte områder av forsikring og finansiell virk-
somhet har en prosess med ”demutualisering” foregått over lengre
tid (Pflimlin, 1998). På den annen side har nye foreninger blitt star-
tet innen området profesjonell ansvarsforsikring. I Storbritannia
omfatter dette foreninger for advokater, arkitekter m.fl. (Hill et al,
1996). Markedssvikt er en hovedgrunn til fremveksten av disse ny
former for gjensidig forsikring. Dette henger sammen med en ufor-
utsigbarhet i det generelle tapsnivået innen en bransje når reglene
for ansvar endres betydelig. Så lenge markedssvikt eller uforutsig-
barhet eksisterer i en bransje vil det være rom for gjensidig virk-
somhet.
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Slutnoter
1 En noe lengre versjon i engelsk språkdrakt av dette kapitell kommer i

Annals of Public and Cooperative Economics no. 4/2000.
2 Det var imidlertid Loury (1977, 1987) og Bourdieu (1980) som var pio-

nerer i bruken av begrepet. 
3 Hansmann (1999) er en kortfattet presentasjon av hans resonnement.

Dette er opprinnelig et fordrag som ble presentert på en konferanse i
forbindelse med det finske Pellervos 100-års jubileum.

4 Investoreide selskaper ble senere tillat å bli medlemmer av DNV. I dag
er organisasjonen en uavhengig stiftelse og er en av verdens ledende til-
bydere av sikkerhets- og pålitelighetstjenester.

5 Sveriges Angfartygs Assurans Forening ble etablert i 1872 som en ska-
deforsikringsforening, og ble senere kjent som The Swedish Club. Den
dannet i 1910 Sveriges Angfartygs Assurans Forenings Delägares
Omsesidiga Forsäkringsbolag Protection & Indemnity. Denne fore-
ningen ble fusjonert med The Swedish Club i 1950 (Poland and Rooth,
1996).
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Trygve Gulbrandsen 
Institutt for samfunnsforskning (ISF), Oslo

Medarbeidereie
i kunnskapsbedrifter

Norge er – i likhet med andre vestlige land – på vei inn i kunn-
skapssamfunnet. En økende andel av de sysselsatte er enga-

sjert i å frambringe og formidle kunnskap. I det private næringsli-
vet kommer dette blant annet til uttrykk gjennom en klar vekst
innenfor det en kan kalle kunnskapsbasert tjenesteyting. Dette
omfatter bedrifter som tilbyr klienter eller kunder å løse komplek-
se oppgaver eller problemer og hvor de ansattes kompetanse eller
kreativitet er den viktigste innsatsfaktoren. Eksempler på kunn-
skapsbedrifter innenfor tjenesteyting er advokatfirmaer, arkitekt-
kontorer, revisjonsselskaper, konsulentbedrifter, reklamebyråer,
ingeniørbedrifter, osv. Alt dette er bedrifter som yter det en kaller
forretningsmessige tjenester. Men også bedrifter beskjeftiget med
personlig tjenesteyting, som for eksempel private helseklinikker,
forlag og andre kulturbedrifter, vil kunne omfattes av definisjonen
ovenfor. 

Et slående trekk ved mange av kunnskapsbedriftene innenfor
tjenesteyting er at de eies av en større eller mindre gruppe perso-
ner som samtidig arbeider i bedriftene på heltid. Selv om de særeg-
ne eierformene innenfor kunnskapsbasert tjenesteyting lenge har
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vært allment kjent, har det vært forholdsvis lite systematisk forsk-
ning om de medarbeidereide firmaene. En har lite kunnskap om
årsakene til at firmaene har fått sin bestemte eierform, og en vet lite
om hvordan utformingen av medeierskapet varierer mellom ulike
bransjer og bedrifter. 

Formålet med dette kapitell er å bidra med mer kunnskap om
bakgrunnen for at kunnskapsbedriftene innenfor tjenestetyting er
eid av sine medarbeidere. Jeg skal konsentrere meg om firmaer
innenfor forretningsmessig tjenestetyting. I det følgende skal jeg
først diskutere ulike teorier i tidligere forskning om hvorfor disse
firmaene har fått sin særegne eierform. Dernest skal jeg vurdere
relevansen av disse teoriene ved hjelp av resultater fra studier av
medeierskapet i henholdsvis rådgivende ingeniørselskaper og revi-
sjonsfirmaer.

Tidligere forskning og teorier
om medarbeidereide kunnskapsbedrifter
I tidligere forskning har det vært presentert ulike teorier om med-
eierordningene i kunnskapsbedrifter. En kan skille mellom: (i) teo-
rier om hvorfor bestemte firmaer er eid av medarbeiderne, (ii) for-
klaringer av hvorfor medeierordningene er utformet ulikt mellom
ulike firmaer og bransjer, og (iii) teorier om hvorfor medeierord-
ningen i en del tilfelle forvitrer og de medarbeidereide firmaerne
”forfaller” til å bli investoreid. Jeg skal her konsentrere oppmerk-
somheten om teorier om hvorfor kunnskapsbedriftene er medar-
beidereid.

De ulike teoriene om hvorfor visse firmaer er eid av medarbei-
derne kan etter mitt syn samles i fire hovedgrupper: (i) Forkla-
ringer som er inspirert av ”human capital” teori, (ii) forklaringer
som bygger på prinsipal-agent teori, (iii) forklaringer som legger
vekt på medarbeidereide firmaer som et kollektivt gode, og (iv)
forklaringer som tar utgangspunkt i kostnadene eller problemene
knyttet til slike firmaer. Innenfor hver av disse hovedgruppene kan
en så igjen finne ulike varianter.



En ”Human capital” forklaring

I tråd med de generelle ideene innenfor human capital teorien
(Becker, 1964) har flere forskere forklart medeierskap for arbeids-
takere i kunnskapsbedrifter som en ordning for å holde på verdiful-
le medarbeidere (Chesney, 1982; Pakes og Nitzan, 1983; Russell,
1985, 1991). Det hevdes at det i disse tjenestene er individenes kom-
petanse og kunnskaper som er avgjørende for resultatet og ikke til-
gangen på kapital i tradisjonell forstand. Det som gjør disse medar-
beiderne så verdifulle er at de har tilegnet seg kunnskap som er av
avgjørende betydning for de aktuelle firmaenes fortrinn i marke-
det. Det kan dreie det seg om kunnskap om bedriftens nye pro-
duktideer eller inngående kunnskap om de enkelte klienter. I en
viss forstand er denne kunnskapen bedriftsspesifikk. De nye pro-
duktideene og de bestemte klientene er jo særegne for det enkelte
firmaet. Samtidig kan medarbeiderne ta med seg denne kunnska-
pen og benytte den i andre firmaer eller til å starte opp egen virk-
somhet. Slik sett er denne kompetansen også generell. Og det er
nettopp denne faren for ”faneflukt” som kan motivere eiere i kunn-
skapsbedrifter til å tilby sine ansatte å bli medeiere i bedriften.
Denne faren for flukt av verdifulle medarbeidere gjør det nødven-
dig med en bedriftsorganisasjon og eierform som gir yrkesutøverne
insentiv til å bli værende i samme bedrift. En slik eierform er med-
arbeidereie.

Prinsipal-agent teori

I tråd med den generelle prinsipal-agent teorien har flere forskere
forklart medarbeidereie i kunnskapsbedrifter som en løsning på de
særlige agent-problemene som en kan finne i disse bedriftene
(Alchian og Demsetz, 1972; Jones, 1983; Fama og Jensen, 1983;
Russell, 1985, 1991; Galanter og Palay, 1991). 

Et eksempel på dette er gitt av Raymond Russell (1985, 1991).
Han peker på at yrkesutøvere innenfor tjenesteyting både selger
og leverer tjenester på samme tid. I en slik sammenheng er det
blant annet viktig at de tar godt vare på sine kunder. Dersom kun-
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dene er fornøyde, vil de komme tilbake og trekke nye kunder med
seg. Dette krever at de ansatte viser både initiativ og skjønn i utø-
velsen av sitt arbeid. Men det er svært vanskelig for en arbeidsgi-
ver å kunne bedømme hvor godt de enkelte arbeidstakerne møter
disse jobbkravene, især fordi arbeidet ofte utføres fysisk atskilt fra
overordnede. Manglende muligheter til å kontrollere kvaliteten av
arbeidet kan friste de ansatte til å gjøre en dårligere jobb enn
arbeidsgiveren forventer. For å unngå dette kan arbeidsgiveren
gjøre tjenesteyterne til medeiere i firmaet. Dette vil knytte innsats
og belønning nærmere sammen. Utsiktene til eierinntekter vil
motivere de ansatte til en ekstra innsats overfor kundene. Gjennom
medeierskap kan således ytre kontroll erstattes av indre kontroll
hos medarbeiderne selv.

En variant av denne prinsipal-agent teoretiske forklaringen er
den såkalte ”turneringsteorien” (Lazear og Rosen, 1981; Rosen,
1982, 1986; Galanter og Palay, 1991). Her pekes det på at med-
eierskap benyttes for å forhindre opportunisme og stimulere til
arbeidsinnsats hos de ansatte. Dette kan oppnås ved at partner-
skap og medeierettigheter kombinert med solide eierinntekter til-
bys ansatte som øverste trinn i et karrieresystem. Dette trinnet nås
først etter flere års innsats i firmaet, og det er bare et lite utvalg av
medarbeiderne som får oppleve dette opptaket til medeier eller
partner. Det fører til at konkurransen mellom medarbeiderne om å
rykke opp blir hard. Utsiktene til en gang i framtiden å kunne bli
partner virker dermed som en sterk spore til innsats for de
medarbeiderne som befinner seg nedover i opprykkssystemet.
Dette karrieresystemet har derfor vært beskrevet som en ”promo-
tion-to-partner tournament” (Galanter og Palay, 1991). 

Medarbeidereide firmaer som et kollektivt gode.

Flere forskere ser medarbeidereide firmaer primært som et resultat
av at enkeltstående eller små grupper av profesjonsutøvere slår seg
sammen om å etablere større medarbeidereide firmaer. Grunnen til
dette er at de enkelte profesjonsutøverne har større fordeler av å

MEDARBEIDEREIE I KUNNSKAPSBEDRIFTER � Gulbrandsen198



arbeide innenfor rammen av et større firmafellesskap enn alene. 
I litteraturen er det tre slike kollektive goder som har vært nevnt:

1. Større medarbeidereide firmaer kan bedre møte behovene hos 
store klienter (Russell, 1985, 1991). For å møte de store klientens
behov må flere profesjonsutøvere samarbeide for å løse oppgave-
ne. Dessuten foretrekker de store klientene å få ulike tjenester fra
ett og samme firma. Dette gir blant annet færre avtaler å for-
handle om og overvåke.

2. Medarbeidereide firmaer gir mulighet til gjensidig faglig over-
våkning og støtte (Fama og Jensen, 1983) Det pekes i litteratu-
ren på at profesjonsutøvere innenfor forretningsmessig tjen-
esteyting blir holdt ansvarlig overfor klientene for kvaliteten på
sine tjenester. Som følge av erstatningssøksmål ved feil kan
dette ansvaret bli meget kostbart. Denne muligheten gir
profesjonsutøverne motiv til å søke faglig overvåkning og vei-
ledning fra andre. Dette kan de best få innenfor rammen av et
firmafellesskap. Selve medarbeidereiet gir dessuten de enkelte
profesjonsutøverne motivasjon til å overvåke hverandre. 

3. Medarbeideide firmaer som et middel til risikospredning
(Gilson og Mnookin, 1985). Det er atskillig risiko knyttet til
profesjonsutøvernes investering i sin faglige kompetanse. De
framtidige inntektene kan bli langt lavere enn forventet som følge
av synkende etterspørsel etter den enkelte faglige spesialitet,
manglende evne til å skaffe klienter eller som følge av personlige
problemer som sykdom og skilsmisse. Denne risikoen kan redu-
seres ved å gi inn i et firmafellesskap med andre tjenesteutøvere.

Kostnader ved medarbeidereie

Det varierer mellom ulike bransjer i næringslivet i hvilken grad en
finner bedrifter som er eid av medarbeiderne. Flere forskere har
vært opptatt av hvorfor en finner medarbeidereie i bestemte bran-
sjer og ikke i andre. Fraværet av denne eierordningen i bestemte
bransjer forklares ofte med henvisning til de spesielle kostnadene
eller problemene som er forbundet med medarbeidereie.
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I litteraturen har en diskutert fire slike kostnader:

1. Medarbeidereie kan ha særlige problemer med å reise kapital for
nye investeringer Jensen og Meckling, 1979; Hansmann, 1990).
Det kan skyldes at potensielle eksterne investorer frykter at over-
skuddsdelingen i medarbeidereide firmaer kan friste eierne til å
ta ut for mye av det årlige overskuddet. Det kan da bli for lite
igjen til å betjene lån eller til å gi en tilfredsstillende avkastning på
fremmed kapital.

2. De eksterne investorenes nøling med å investere i kunnskapsbe-
drifter kan skyldes at det er usikkert om den menneskelige kapi-
talen blir værende i bedriften (Sveiby ogLloyd, 1987). Dersom
nøkkelmedarbeiderne i en kunnskapsbedrift slutter, vil verdien
av firmaet bli redusert.

3. For medeierne i medarbeidereide firmaer er det små muligheter
til å spre riskoen knyttet til den kapital de har plassert i firmaet
(Hansmann, 1990). Hvis firmaet går konkurs, vil de miste både
arbeid og sparepenger. Dette gjør det vanskelig å etablere medar-
beidereide firmaer i bransjer hvor produksjonen krever mye
kapital. Medeierne vil rett og slett vegre seg mot å investere så
mye som er nødvendig for å etablere og holde produksjonen
gående.

4. Kostnader knyttet til kollektive beslutninger (Hansmann, 1990;
Engelstad, 1990). For at medeierne i slike firmaer skal kunne
utøve en effektiv kontroll over firmaet er det nødvendig at de kan
aggregere sine preferanser og fatte beslutninger som én gruppe.
De beslutningene som tas, må dessuten over tid være konsistente.
Det kan være vanskelig få dette til i medarbeidereide firmaer.
Uenigheter om beslutningsalternativer kan for eksempel føre til
ressurskrevende motsetninger mellom eventuelle majoritets- og
minoritetsgrupper innen eiergruppen. Eller det ødes tid og kref-
ter på dannelser av interne koalisjoner. Vekslende koalisjoner
blant medeierne kan lett føre til at tidligere beslutninger blir
omgjort. 
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Diskusjon
De fire hovedtypene av teorier som er diskutert i det foregående,
tar alle sikte på å forklare forekomsten av medarbeidereide firmaer.
Det varierer imidlertid hvilke aspekter av dette fenomenet de fak-
tisk er opptatt av. Teoriene om kostnadene eller problemene knytt-
et til medeierskap har tydeligvis som formål å forklare variasjoner i
forekomst av medarbeidereide firmaer mellom bransjer. Og pri-
mært synes de å være beregnet på å belyse hvorfor en i visse bran-
sjer ikke finner slike firmaer. Slike kostnader har dessuten vært sett
som viktige grunner til at mange medarbeidereide firmaer over tid
”faller tilbake” til eller omdannes til investoreide selskaper. 

Teoriene om medarbeidereide firmaer som et kollektiv gode
handler først og fremst om hvorfor profesjonsutøvere går sammen
om å etablere firmaer som eies i fellesskap. Human capital teorien
og prinsipal agent teorien tilbyr dels innsikt i hvorfor visse typer
profesjonelle tjenester lettest lar seg organisere innenfor rammen
av medarbeidereide firmaer. Dels gir disse teoriene et bidrag til å
forstå hvorfor bestemte yrkesutøvere blir tatt opp som medeiere. 

Dette betyr at de ulike teoriene egentlig forklarer ulike fenomener
eller begivenheter. De har med andre ord noe ulike avhengige varia-
ble. I flere av de tidligere empiriske eller teoretiske bidragene gis det
imidlertid ikke noe klart bilde av hvordan de enkelte kunnskapsbe-
driftene og deres eierform har blitt etablert. Og det kan virke som
om flere av bidragsyterne er seg lite bevisst at deres forklaringer ret-
ter seg mot ulike sider av forekomsten av medarbeidereide firmaer. 

Flere av forklaringene kan karakteriseres som aktørløse. De
aktuelle organisasjons- og eierformer framstilles som ”svar” på
nærmest eviggyldige styringsproblemer innenfor organisasjoner
eller i forholdet mellom kontraktspartnere. Men en får ikke inn-
trykk av at disse ”svarene” er resultater av beslutningene til hand-
lende og velgende aktører. 

Det universelle preget ved teoriene synes dessuten å ha redusert
interessen for hvordan de enkelte styringproblemene eller behove-
ne kan variere med ulike institusjonelle, kulturelle og strukturelle
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omstendigheter. Flere av forklaringbidragene har dermed vært lite
åpne for hvordan utformingen av medeierordningene kan variere i
takt med forskjeller i disse rammebetingelsene.

Undersøkelsene av de rådgivende ingeniørbedriftene
og revisjonsfirmaene – data og metode
Hvor fruktbare er disse teoriene når de konfronteres med virkelig-
heten? Hvor godt bidrar de til å forklare forekomsten av medar-
beidereide firmaer innenfor forretningsmessig tjenesteyting i
Norge? For å kunne besvare dette spørsmålet har jeg studert med-
eierskap i to bransjer innenfor forretningsmessig tjenesteyting:
teknisk rådgivning (rådgivende ingeniører) og revisjon. 

Rådgivende ingeniørselskaper omfatter bedrifter som yter tek-
nologiske tjenester innenfor bygge- og anleggssektoren, men også
overfor industribedrifter. Det er konsulentbedrifter som yter råd
og bistand på alle trinn og nivåer i en bygge- og anleggsprosess. De
utformer løsninger på de tekniske behov eller utfordringer opp-
dragsgiveren står overfor. Det kan for eksempel være brokon-
struksjoner, ventilasjonsanlegg, elektroniske styringssystemer, fun-
damentering av bygninger, osv. De rådgivende ingeniørbedriftene
tar også på seg ansvaret for organisering og styring av byggepro-
sjekter. Oppdragsgiverne er byggherrer og entreprenører eller
andre konsulentbedrifter med ansvar for bygge- og anleggsledel-
sen. 

Bedriftene er organisert i Rådgivende ingeniørers forening
(RIF). Medlemmer i denne foreningen er både bedriftene og de
ansatte som er blitt godkjent som rådgivere. For å bli godkjent som
RIF rådgiver må en person formelt være sivilingeniør og ha åtte
års praksis etter avsluttet utdanning. Godkjenningen som rådgiver
er dermed en form for privat autorisasjonsordning. 

Revisjonsfirmaene er private firmaer hvis medarbeidere mot
betaling foretar ekstern revisjon av virksomheters årsoppgjør.
Hovedoppgaven for en ekstern revisor er å avgi en erklæring til
allmennheten om et selskaps årsoppgjør er funnet å være i overens-
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stemmelse med lover og god regnskapsskikk (Gulden, 1996). For å
kunne gi en slik erklæring gjennomfører den eksterne revisoren en
systematisk gjennomgang av virksomhetens regnskap. En annen
viktig oppgave for den eksterne revisoren er å vurdere om den
interne kontrollen i det enkelte selskapet har eventuelle svakheter.

Ekstern revisjon utføres av registrerte revisorer og statsautori-
serte revisorer. Både ”registrert” og ”statsautorisert” revisor er
beskyttede yrkestitler. For å bli statsautorisert revisor må en per-
son ha bestått revisoreksamen. Vedkommende må dessuten ha
minst fem års variert praksis i revisjonsarbeid. Den aktuelle kandi-
daten kan nøye seg med to års praksis dersom vedkommende har
gjennomgått høyere revisorstudium ved Norges Handelshøgskole
og har siviløkonomeksamen, juridisk eller sosialøkonomisk
embetseksamen. 

Jeg tok for meg 10 store og mellomstore rådgivende ingeniørsel-
skaper og 6 store og 4 små revisjonsselskaper og kartla i forholds-
vis stor detalj eierformen og bakgrunnen for at disse selskapene
hadde fått sin nåværende eierform. Relevante data om selskapene
ble hentet inn gjennom forholdsvis omfattende intervjuer med
toppledelsen eller de ledende partnere i hvert av selskapene. I alt
ble 37 personer intervjuet, 12 i de rådgivende ingeniørfirmaene og
25 i revisjonsselskapene. I tillegg hentet jeg inn opplysninger om
både de enkelte selskapene og de respektive bransjene fra en rekke
ulike skriftlige kilder. Dette omfattet for eksempel historiske
beskrivelser av bransjene og selskapene (blant annet i form av
jubileumsbøker), beskrivelse av yrkenes innhold (blant annet i
lærebøker), vedtekter og fagnormer innenfor de respektive yrkes-
organisasjonene, protokoller fra generalforsamlinger i yrkesorga-
nisasjonene, partneravtaler, organisasjonskart, personal- og lønns-
reglementer, osv.
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Beskrivelser av medeierordningene
i de to kunnskapsbransjene
I begge bransjene var så godt som alle firmaene eid av personer
som til daglig arbeidet i firmaene. Det varierte imidlertid atskillig
mellom de to bransjene og mellom de enkelte firmaene hvordan
eierordningene konkret var utformet.

En viktig forskjell gjaldt firmaenes juridiske eierformen. De
medarbeidereide ingeniørselskapene var juridisk organisert som
aksjeselskaper. Aksjonærene i et aksjeselskap er bare ansvarlige
for selskapets gjeld med den delen av aksjekapitalen de er eiere av.
De mottar i prinsippet utbytte og har stemmerett på generalfor-
samlingen i selskapet i forhold til hvor mange aksjer de eier.

Revisjonsfirmaene var derimot i mange år hovedsakelig organi-
sert som ansvarlige selskaper hvor eierne betegnet seg selv som
partnere og eiergruppen som et partnerskap. I det ansvarlige sel-
skapet er eierne solidarisk ansvarlig med hele sin personlige for-
mue for selskapets gjeld. Dette solidaransvaret medfører at deltak-
erne i det ansvarlige selskapet har en sterk interesse av å kunne
kontrollere hverandres handlinger. Som en følge av dette har lovgi-
ver lagt opp til at det skal være konsensus om alle beslutninger i
selskapet, og at overskuddet i utgangspunktet skal deles likt mel-
lom deltakerne.

En annen viktig forskjell har vært at eierne i ingeniørfirmaene
har hatt lønn som hovedinntekt, mens partnerne i revisjonsselska-
pene har hatt andel av overskuddet i firmaene som sin viktigste
kilde til inntekt.

For det tredje var de to typene firmaer forskjellige når det gjaldt
andelen av medarbeiderne som var medeiere i firmaene. I de store
rådgivende ingeniørselskapene var mellom 33 og 50 prosent av de
ansatte aksjonærer i eget selskap. Samtidig var det i alle ingeniørsel-
skapene en skjev fordeling av aksjene. Et fåtall av eierne hadde store
aksjeposter. I to av firmaene omfattet dette arvinger etter de opprin-
nelige gründerne. I de store revisjonsfirmaene var i gjennomsnitt
bare 12 prosent av medarbeiderne partnere. I de små revisjonsfirma-
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ene var mellom 15 og 35 prosent av medarbeiderne partnere. Til
tross for den skjeve fordelingen av aksjene i ingeniørselskapene, er
det derfor likevel grunn til å hevde at medeierskapet var mer utbredt
i disse selskapene enn i revisjonsfirmaene.

For det fjerde var det forskjeller i praktiseringen av eiernes ret-
tigheter. I alle revisjonsselskapene fikk alle partnerne en viss andel
av firmaenes overskudd, selv om det i enkelte selskaper kunne
være store forskjeller mellom inntektene til de enkelte partnerne.
Revisjonspartnerne hadde også reell medinnflytelse på beslutning-
ene i sine respektive firmaer, selv om beslutningsmyndigheten i
enkelte selskaper i stor grad var sentralisert. Medinnflytelsen ble
blant annet sikret gjennom en utbredt vekt på konsensus i viktige
beslutninger (Greenwood, Hinings og Brown, 1990). I de rådgi-
vende ingeniørfirmaene varierte det derimot ganske mye hvordan
viktige eierrettigheter ble praktisert. I enkelte av firmaene ble det
betalt ut utbytte på aksjene. I andre firmaer fikk aksjonærene ube-
tydelig eller ikke noe utbytte i det hele tatt. Tilsvarende var det
store variasjoner i hvordan eierorganene fungerte. I enkelte av ing-
eniørfirmaene var generalforsamlingen et aktivt eierorgan. I andre
selskaper var generalforsamlingen passiv eller i praksis ikke-fun-
gerende.

Hvordan fikk ingeniør- og revisjonsfirmaene sin eierform?
Flere av de teoriene som ble presentert foran i avsnitt 2 kan beteg-
nes som historieløse. En får ikke noe inntrykk av at firmaene har en
forhistorie. For å kunne forstå hvorfor bestemte kunnskapsbedrif-
ter er eid av en gruppe medarbeidere i bedriftenen må en imidler-
tid, etter mitt syn, nettopp studere forhistorien til de aktuelle
bedriftene. En må kjenne til hvilke begivenheter eller beslutninger
som har bidratt til å etablere eller forme de bedriftene en kan iaktta
i dag. Og det er disse beslutningene en må forsøke å forklare. De
studiene jeg har gjennomført viser at eierordningen i de rådgivende
ingeniørselskapene og revisjonsfirmaene er et resultat av flere ulike
begivenheter eller beslutninger.
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Alle ingeniørselskapene ble opprinnelig stiftet av en eller flere
gründere, i de fleste tilfellene av én person. Fem av bedriftene ble
etablert før den andre verdenskrigen, tre like etter krigen, og de to
siste på 50-tallet. De fleste selskapene har i alle år, siden de ble eta-
blert, eksistert som egne selskaper. 

I mange år ble ingeniørfirmaene eiet og ledet av sine gründere.
Det store ”hamskiftet” i eierskap med overføring av en vesentlig
del av eierskapet til utvalgte medarbeidere skjedde særlig på 1960-
og 1970-tallet. Denne overgangen fant sted på to ulike måter: (i)
Ved at gründeren eller gründerne utvidet kretsen av eiere gjennom
å selge hele firmaet eller gi aksjer til et utvalg av medarbeiderne.
(ii) Ved at arvingene etter de opprinnelige gründerne tok inn med-
arbeidere på eiersiden. 

Etter dette første opptaket av nye aksjonærer blant de ansatte
utvidet imidlertid flere av selskapene på et senere tidspunkt kret-
sen av medeiere ytterligere. Dette kunne skje ved at de eksisteren-
de eierne solgte aksjer til de nye medeierne, eller ved at aksjekapi-
talen ble utvidet og reservert for de ansatte. Ved disse anled-
ningene ble gjerne flere nye medeiere tatt opp samtidig. 

Revisjonsbransjen ble skapt på begynnelsen av 1900-tallet av
revisorer som opptrådte som gründere. Den eksterne revisjonen
ble helt fra starten utført av yrkesutøvere som etablerte seg som
selvstendige næringsdrivende. De startet egne firmaer, ansatte
assistenter og utviklet firmaene videre til større enheter gjennom
sammenslåinger og ved å ansette nye medarbeidere. Alle de store
revisjonsfirmaene som eksisterer i dag, kan således, som ingeniør-
selskapene, spores tilbake disse gründereide revisjonsfirmaene. De
fleste av dagens store firmaer er imidlertid, til forskjell fra ingeni-
ørselskapene, resultater av sammenslåinger mellom en rekke ulike
firmaer. Innslaget av fusjoner har med andre ord vært mye sterke-
re i revisjonsbransjen enn innenfor teknisk rådgivning. Blant de
små revisjonsfirmaene har det vært vanlig at enkeltstående reviso-
rer har gått sammen i kontorfellesskap som gradvis har utviklet seg
til mer enhetlige firmaer.
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Overgangen til medarbeidereie i revisjonsfirmaene skjedde pri-
mært ved at de opprinnelige eierne tok opp nye partnere blant de
mest betrodde medarbeiderne. Til forskjell fra de rådgivende ing-
eniørselskapene hvor eierkretsen har blitt utvidet med flere nye
medeiere av gangen, har nye partnere i revisjonsfirmaene vanligvis
bare blitt tatt opp én og én. I de små firmaene har opptak av nye
partnere i alle år vært sjeldne begivenheter. I de store revisjonssel-
skapene har derimot slike opptak blitt en integrert del av selskape-
nes karrieresystem og følgelig noe som skjer regelmessig, i visse
firmaer nesten hvert år. 

En annen type overgang til medarbeidereie har funnet sted ved
at enkeltstående, selvstendige næringsutøvende revisorer har slått
seg sammen i felles eide firmaer. 

Et karakteristisk trekk ved forhistorien til de store revisjonsfir-
maene er at de fortsatte å være partnereid selv etter at de vokste
seg store og ble fusjonert med andre firmaer. De ble verken over-
tatt av arvingene til de opprinnelige gründerne eller kjøpt opp av
eksterne interessenter. Det har heller ikke kommet inn eksterne
investorer på eiersiden i disse firmaene. Flere av de norske revi-
sjonsfirmaene har imidlertid knyttet seg til store internasjonale
revisjonsselskaper. Disse internasjonale selskapene har på ulike vis
fått innflytelse på de norske firmaene. To av firmaene er endog
norske underenheter av hvert sitt internasjonale revisjonsselskap.
I disse to firmaene inngår imidlertid de norske partnerne i det
internasjonale partnerfellesskapet. Til tross for denne internasjo-
nale tilknytningen er det likevel grunn til å hevde at det over år har
vært en kontinuitet i eierformen i revisjonsfirmaene.

At medeierskap er en så utbredt eierform i disse to kunnskaps-
bransjene er imidlertid også resultat av det vi kan kalle viktige
ikke-begivenheter. Én slik ikke-begivenhet er at selskaper med en
annen eierform, for eksempel investoreie, aldri har etablert seg i
konkurranse med de andre firmaene i de to bransjene. I ett av de
store ingeniørselskapene ble imidlertid et svensk ingeniørselskap
tatt inn på eiersiden. En annen viktig ikke-begivenhet er, som
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allerede antydet, at eksterne investorer ikke har kommet inn på
eiersiden. Som antydet i teoriavsnittet, har en i tidligere forskning
vært opptatt av at medeierformen ofte utvannes eller forvitres fordi
firmaene trenger ny kapital som medeierne selv ikke klarer å reise.
Det er da interessant å registrere at de fleste firmaene i de to bran-
sjene ikke har hatt så stort behov for ekstern kapital at de har måt-
tet slippe til eksterne investorer på eiersiden.

For å kunne forklare medeierformen i dagens firmaer må en der-
for kunne forklare hver av de beslutningene, begivenhetene og
ikke-begivenhetene som har hatt særlig betydning i den enkelte
bransje. Jeg skal i det neste avsnittet gjennomføre en slik analyse
separat for hver av de to bransjene innenfor forretningsmessig tje-
nesteyting.

Innenfor teknisk rådgivning vil jeg konsentrere meg om å for-
klare følgende beslutninger og ikke-begivenheter: (1) De opprin-
nelige gründernes beslutning om å selge firmaene til sine medar-
beidere og (2) ikke til andre, eksterne interessenter. (3) De senere
eiernes, eventuelt arvingenes, beslutninger om å ta opp ytterligere
flere ansatte som medeiere. 

Innenfor revisjonsbransjen vil jeg først diskutere hvorfor det
aldri har vært plass til selvstendige investoreide selskaper eller
eksterne investorer på eiersiden i de partnerstyrte firmaene. For
det andre skal jeg diskutere hvorfor ansatte medarbeidere tas opp
som partnere. For det tredje skal jeg se noe nærmere på hvorfor
enkeltstående revisorer har slått seg sammen i felles eide firmaer. 

Hva var bakgrunnen for innføring av medeierskap for ut-valg-
te medarbeidere i de rådgivende ingeniørselskapene? 

Salget av firmaene til nære medarbeidere

Hvorfor valgte så mange av gründerne i de rådgivende ingeniørsel-
skapene å selge sine firmaer til utvalgte medarbeidere? For å forstå
disse beslutningene må en se nærmere på de institusjonelle sær-
trekkene ved bransjen og yrket. Bedriftenes suksess og overlevelse



var allerede tidligere i dette århundret avhengig av at de kunne
sikre seg en nisje i markedet innenfor bygge- og anleggsvirksom-
het. Strategien for å oppnå dette ble dels å etablere en egen yrkes-
kategori som rådgivende ingeniør. Dels la en vekt på at de rådgi-
vende ingeniørene skulle være helt uavhengige av entreprenørene
og produsentene av byggevarer. Det ble et sentralt forretningskon-
sept for denne yrkesgruppen å kunne forsikre kundene om at for-
slagene til løsninger ikke var påvirket av de økonomiske interesse-
ne til andre aktører i byggebransjen.

For å sikre slik uavhengighet etablerte bransjen etter hvert inter-
ne regler som begrenset hvem som kunne være eiere av de rådgi-
vende ingeniørselskapene. I 1960 anbefalte Rådgivende ingeniørers
forening at medlemmene skulle eie minst 2/3 av aksjekapitalen.
Foreningen slo dessuten fast at leverandører, entreprenører e.l.,
som står i nær tilknytning til firmaets arbeidsområder, ikke kunne
ha aksjer, sitte i ledelsen eller på annen måte være økonomisk inter-
essert i selskapet. Disse reglene gjorde det i praksis vanskelig å
overføre eierskapet til andre enn rådgivende ingeniører. 

Bransjen var etter annen verdenskrig fremdeles en ung bransje
med et stort innslag av sterke og faglig dyktige gründere. På 1960 og
1970 tallet var imidlertid mange av de opprinnelige gründerne kom-
met i en alder da de måtte beslutte hvordan eierskapet skulle føres
videre etter deres tid. Flere av gründerne ønsket å løse dette ved å
selge seg helt ut av sitt firma og således få ut i kontanter noe av de
verdiene de hadde vært med å skape. Bransjens eierregler førte til at
salg av eierandeler til betrodde medarbeidere ble en viktig praktisk
løsning på problemet med å finne passende kjøpere.

Men salget av eierandeler til medarbeiderne var ikke bare noe
de følte seg tvunget til å gjøre. De solgte selskapene til sine medar-
beidere, fordi de oppfattet at de på denne måten best kunne sikre
selskapenes videre liv. Flere av dem var riktignok opptatt av å
trygge sin alderdom og sin familie gjennom de pengene salget
brakte inn. Men primært var de opptatt av å sikre at deres livsverk
kunne leve videre uten dem selv ved roret. 
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For å kunne forklare hvorfor de overførte eierskapet til sine nær-
meste ansatte, må en således forstå gründernes mentalitet. I stor
grad vil deres overveielser om bedriftens framtid, være preget av de
hensyn og motiver som opprinnelig fikk dem til å starte en egen
bedrift. Riktignok blir en rekke bedrifter etablert fordi grunnlegge-
ren ønsker å tjene penger på sin forretningside. Flere klassiske stu-
dier har imidlertid vist at det å etablere en bedrift også tilfredsstiller
således viktige psykologiske og følelsesmessige behov hos gründer-
ne. De kan ha et psykologisk behov for uavhengighet og personlig
utfoldelse i arbeidssituasjonen (Stanworth og Curran 1976). De
kan ha et ønske om å skape noe på egen hånd (Boswell 1973). Eller
de kan være opptatt av å produsere varer eller tjenester av høy kva-
litet (Scase og Goffee, 1987) eller holde vedlike tradisjonene innen
bestemte håndverk (Barry, 1975). På denne bakgrunnen er det ikke
rart at gründerne opplever bedriften som sitt livsverk og blir særlig
opptatt av bedriftens videre skjebne. 

Opptak av nye medeiere
I de selskapene hvor gründerne hadde overlatt eierskapet til sine
mest betrodde medarbeidere fortsatte en, som nevnt, å ta opp nye
medeiere fra de ansattes rekker. Også selskaper som ble overtatt av
arvingene til de opprinnelige gründerne, begynte å invitere ansatte
inn på eiersiden. I denne fasen var det imidlertid andre hensyn og
motiver som lå til grunn for opptaket av medarbeidere som nye
eiere. Et sentralt motiv var å holde på nøkkelpersonell. I en perio-
de hvor markedet for ingeniørtjenester vokste sterkt, var mulighe-
ten for en avgang av spesielt dyktige medarbeidere en følbar trus-
sel for mange av de rådgivende ingeniørbedriftene. Å gi aksjer og
medeierskap til disse medarbeiderne ble brukt for å hindre at de
skulle slutte. Disse funnene illustrerer dermed at den ”human capi-
tal” inspirerte teorien i tidligere forskning gir et fruktbart bidrag til
å forklare opptaket av nye medeiere.

Men samtidig gir ikke denne teorien noen uttømmende
beskrivelse av de hensyn som lå til grunn for utvidelsen av eier-
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kretsen i de rådgivende ingeniørselskapene. Flere av bedriftene
utvidet nemlig mulighetene for medeierskap ytterligere på grunn
av misnøye blant de øvrige ansatte som ikke hadde blitt tilbudt
medeierskap. En kan kanskje tolke dette slik at riktignok er visse
medarbeidere viktigere for bedriften enn andre, men en kunn-
skapsbedrift kan heller ikke tillate at det vokser fram misstemning
blant de øvrige ansatte. Også deres kompetanse er viktig for at
bedriften skal løse sine oppgaver. Dessuten vil det i gruppen av
ikke-eiere være flere personer som vil kunne bli morgendagens
ledere og nøkkelmedarbeidere, og disse har ikke bedriften råd til å
støte fra seg.

Behovet for bruke medeierskap for å holde på verdifulle med-
arbeidere var imidlertid noe mindre påtrengende i de største sel-
skapene. For det første var det i disse firmane mange dyktige
medarbeidere og dermed vanskelig å skille ut noen som klart vik-
tigere enn andre. For det andre vil ikke en stor bedrift rammes i
samme grad som en mindre bedrift, dersom en verdifull medar-
beider går ut og starter for seg selv. 

Mange av lederne i de rådgivende ingeniørselskapene ønsket
også å benytte medeiertilbudene til å stimulere de ansattes oppslut-
ning om selskapet. Eller de håpet at medeierskap kunne virke posi-
tivt inn på de ansattes arbeidsinnsats. Slik sett kan en si at ledernes
motiver var i tråd med prinsipal-agent teorien, men samtidig kom
det fram at lederne egentlig ikke hadde spesielt sterke forventning-
er om slike virkninger. Å øke produktiviteten var nok viktig for
dem. Resultatlønn og stimulerende arbeidsoppgaver og -miljø ble
imidlertid her bedømt som langt mer virkningsfulle tiltak enn
aksjetilbud.

Dessuten kom det aldri fram noen bekymring med at manglende
kontrollmuligheter skulle kunne friste de ansatte til å opptre
opportunistisk. Riktignok hadde de ansatte i de rådgivende ingen-
iørbedriftene stor grad av selvstendighet i sitt arbeid, men det lot
ikke til at denne selvstendigheten var til noe hinder for at ledelsen
likevel kunne kontrollere medarbeidernes innsats.
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Eiernes/ledernes tanker bak eiertilbudet til de ansatte hadde
faktisk mer slektskap med Akerlofs (1982) teori om forholdet mel-
lom arbeidsgivere og ansatte som en slags gavebytte enn med prin-
sipal-agent teorien. Akerlof (1982) peker på at forholdet mellom
arbeidsgiver og ansatte ofte har preg av å være en byttepreget rela-
sjon hvor partene på ulike tidspunkter er villige til å yte mer enn
formelt avtalt. Disse ekstra ytelsene blir en form for gaver fra den
ene parten til den andre som skaper forventninger om gjenytelse
på et senere tidspunkt. En arbeidsgiver kan derfor gi sine ansatte
ekstra goder i forvissning om at denne ”gaven” på et senere tids-
punkt vil bli gjengjeldt i form av arbeidsinnsats eller lojalitet. I tråd
med dette syntes mange av lederne å ha tilbudt sine medarbeidere
medeierskap i håp om at de senere ville ”svare” med å ta ansvar for
og slutte opp om bedriften. 

For øvrig var en påvirkning av de ansattes holdninger i flere til-
felle bare er et middel for å nå andre mål. Lederne ønsket for
eksempel å få aksept for å bygge opp større kapitalreserver, innfø-
re nye lønnsordninger, bringe inn eksterne samarbeidspartnere på
eiersiden, få en mer beslutningsdyktig eierstruktur, osv. På denne
måten ble medeierskap for ansatte mer et element innenfor en
overordnet forretningsstrategi enn et viktig mål i seg selv.

I flere av selskapene var det betrodde seniormedarbeidere som
fikk tilbud om medeierskap. Et slikt opptak var likevel ikke noe
systematisk ledd i et intern karrieresystem bygget på prinsippet om
utsatte belønninger, slik turneringsteorien beskriver (Lazear og
Rosen, 1981, Galanter og Palay, 1991). Turneringsteorien synes
derfor å gi lite bidrag til å forklare forekomsten av medeierord-
ningene i de rådgivende ingeniørselskapene. Nedenunder skal jeg
imidlertid vise at denne teorien er mer relevant i analysen av revi-
sjonsselskapene.

Praktiseringen av medeierordningene ga i flere bedrifter opphav
til dilemmaer for eierne/ledelsen. Disse dilemmaene ble i flere av
selskapene et selvstendig press til å forandre medeierordningene i
en eller annen henseende. Et fellestrekk i slike situasjoner var en
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manglende overensstemmelse mellom eiernes/ledelsens opprinneli-
ge formål med medeierordningene og de faktiske virkningene. De
nye medeierne viste for eksempel ikke det ansvar og den forståelse
for bedriftens behov som ledelsen hadde ventet. En grunn til dette
syntes å ha vært at ledelsen feilbedømte hva de ansatte lar seg moti-
vere av. En annen grunn var at ”insentivstyrken” i medeierordning-
ene i flere bedrifter ble svekket gjennom måten ordningene ble
praktisert på. En utvidelse av antallet medeiere førte for eksempel
til at hver enkelt medeiers innflytelse i bedriftens styrende organer
ble redusert. Insentiveffekten ble også dempet ved at en utflating av
bedriftenes vekst reduserte de framtidige gevinstmulighetene ved å
eie aksjer i bedriften.

Hva var bakgrunnen for innføring av medeierskap
for utvalgte medarbeidere i revisjonsfirmaene?

Hvorfor har investoreie aldri fått plass i revisjonsbransjen?
Russell (1985) har hevdet at det innenfor bestemte yrker og bran-
sjer vokser fram selveide, og ikke investoreide firmaer fordi utøver-
ne av disse yrkene både er vanskelige å holde på og kontrollere.
Han kombinerer her en ”human capital” og en prinsipal-agent teo-
retisk forklaring. Denne forklaringen har også en viss gyldighet for
revisjonsfirmaene. Revisjonsfirmaer med eksternt eierskap ville
antakelig kunne få problemer med å holde på dyktige revisorer.
Hvis disse revisorene ble holdt utenfor deltakelse på firmaets eiersi-
de, ville de kunne gå ut og etablere et selvstendig revisjonsselskap.

Men denne forklaringen gir likevel bare en begrenset forståelse
av hvorfor det har vært fravær av investoreie i revisjonsbransjen.
Ut fra teoriene til Jensen og Meckling (1979) og Hansmann (1990
skulle en vente at revisjonsbedriftene, uten ekstern kapital, fikk
problemer med å overleve. Man må derfor også spørre hvorfor
disse firmaene har klart seg uten ekstern kapital.

Mine studier viser at forklaringen på dominansen av medarbei-
dereie som eierform i denne bransjen snarere må søkes i revisoryr-
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kets rolle i en moderne økonomi og i trekk ved hvordan yrket utø-
ves og tilegnes. Som for de rådgivende ingeniørene, har det vært et
sterkt behov hos brukere og omgivelser for å sikre revisorenes
uavhengighet. Dette har bidratt til å forme de institusjonelle ram-
mene for revisoryrket og revisjonsbransjen på en slik måte at det
har utelukket investoreie i bransjen. Disse institusjonelle ramme-
ne, sammen med måten yrket har vært praktisert på kan for det
andre også forklare hvorfor revisjonsfirmaene har klart seg uten
den kapital som eksterne investorer kan tilby. I det følgende skal
jeg diskutere betydningen av uavhengighet og det manglende
behovet for ekstern investorkapital hver for seg.

Betydningen av uavhengighet 

Yrket som ekstern revisor vokste fram fordi både næringslivet og
myndighetene hadde behov for en selvstendig kontrollinstans som
var ubundet av både klienter, andre brukere av revisors beretning
og av myndighetene. En slik uavhengighet har i alle år vært en vik-
tig forutsetning for at alle parter skulle kunne ha tiltro til revisore-
nes vurderinger. Hvis en interessegruppe får inntrykk av at revisor
tar særlige hensyn til en annen gruppe, vil den fort miste tillit til
revisjonsberetningen eller attestasjonen, selv om den er korrekt.

Yrket som ekstern revisor er således en institusjon som bidrar til
å styrke grunnlaget for tillit mellom aktørene i det økonomiske liv.
Deltakelse i næringslivet innebærer alltid en risiko for tap. For å
unngå eller redusere risikoen for slike tap er alle aktører i nærings-
livet opptatt av å inngå kontrakter og samarbeide med aktører som
kan påregnes å oppfylle sin del av kontrakten. Som Granovetter
(1985) har pekt på, løser mange økonomiske aktører dette tillits-
problemet ved å holde seg til kjente samarbeidspartnere. Dette kan
være forretningspartnere de har hatt erfaringer med gjennom flere
år. Eller det kan være ledere og næringsdrivende som de personlig
kjenner gjennom utdanning, vennskap eller tilhørighet til samme
nettverk. På denne måten veves forretningsvirksomhet inn i et



nettverk av sosiale relasjoner basert på fortrolighet, gjensidig
avhengighet og kontinuitet. Denne sosiale forankringen av de øko-
nomiske transaksjonene gir grunnlag for tillit og tilbyr samtidig et
potensiale for uformell sosial kontroll som kan forhindre at forplik-
telser ikke oppfylles. 

Men denne løsningen på tillitsproblemet i forretningsvirksom-
het er ikke like egnet for aktører som løpende må forholde seg til
nye investeringsprosjekter eller forretningsforbindelser. Dette
gjelder for eksempel ulike typer investorer og långivere. Disse
aktørene vil ofte måtte satse på personer eller selskaper som de
verken har nære sosiale bånd eller direkte kontakt med. I slike for-
bindelser må det isteden vokse fram det Shapiro (1987) kaller
upersonlig tillit. Som grunnlag for å kunne gi en slik upersonlig
tillit benytter både investorer og banker en god del ressurser på å
hente inn og vurdere informasjon om de potensielle investerings-
prosjektene og låntakerne.Dersom investeringsobjektet eller lånta-
keren er et selskap, legges det i dag stor vekt på den finansielle
informasjonen som legges fram i selskapenes perioderegnskaper
og årsberetninger. Men for å kunne benytte disse regnskapsopp-
lysningene er de økonomiske aktørene avhengige av at de er mest
mulig korrekte. De har ikke selv verken tid eller ressurser til å
bedømme holdbarheten til den finansielle informasjonen som sel-
skaper legger fram for offentligheten. Det er her den eksterne revi-
sor kommer inn. Den eksterne revisors revisjonsberetning gir
potensielle investorer og medkontrahenter en trygghet for at de
økonomiske opplysningene i årsberetningene gir en dekkende
beskrivelse av virkeligheten.

Den eksterne revisor blir det Shapiro (1987) betegner som
”voktere av tillit”. Hun peker på at aktører som er engasjert i rela-
sjoner preget av upersonlig tillit, er sårbare. Dette kan få mange av
dem til å reagere ved overdreven forsiktighet og trekke seg tilbake
fra relasjoner de ikke føler seg helt trygge på. Som en motvekt mot
dette har det isteden vokst fram ulike ordninger og instanser i sam-
funn og næringsliv som institusjonaliserer mistillit. Disse vokterne
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av tillit tilbyr spesialisert sosial kontroll og sikrer at normer for rett
atferd og prosedyre blir ivaretatt av aktører i økonomien. Yrket
som ekstern revisor er et godt eksempel på en slik institusjon med
primær oppgave å vokte forutsetningene for tillit, – i dette tilfelle til
den informasjonen som presenteres i selskapers årsberetninger.

Den eksterne revisors revisjonsberetning eller attestasjon inne-
bærer at de økonomiske aktørenes vurdering av påliteligheten til
selskapenes finansielle informasjon kan erstattes av en vurdering
av hvor pålitelig den eksterne revisor er. Problemet med å ha tillit
til selskapenes informasjon blir med andre ord løst ved at aktørene
stoler på at den eksterne revisor har gjort sin jobb og sjekket
grunnlaget for de regnskapsopplysningene som legges fram. Å ha
tillit til institusjonen ”den eksterne revisor” blir således en snarvei
for etableringen av tillit til selskapenes finansielle informasjon. Ved
å redusere kostnadene forbundet med å hente inn, bearbeide og
vurdere informasjon om potensielle investeringsobjekter og med-
kontrahenter bidrar således den eksterne revisoren til å redusere
transaksjonskostnadene i økonomien.

Men for at denne tiltroen til den eksterne revisoren skal kunne
utløses, er det svært viktig at det ikke hefter noen tvil om den
eksterne revisors troverdighet. Det er derfor det er så viktig at
revisor er uavhengig. Uavhengigheten er selve nøkkelen til eller
garantien for at brukerne kan ha tillit til revisor.

Helt fra de første forsøk på å regulere de eksterne revisorers
virksomhet, har det derfor vært lagt stor vekt på å sikre denne uav-
hengigheten. Dette har blant annet blitt gjort gjennom lovbaserte
inhabilitetsregler. Det vil si at loven beskriver situasjoner som
medfører at en valgbar revisor ikke kan velges som ekstern revisor
i et foretak.

Men uavhengigheten har i nyere tid også blitt garantert ved at
det i revisorloven av 1964 ble tatt inn regler som krevde at alle del-
takerne/eierne i et ansvarlig selskap måtte være statsautoriserte
revisorer for at selskapet skulle kunne drive med revisjon. En med-
arbeider som for eksempel var skattejurist eller siviløkonom kunne
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således ikke bli kompanjong i et revisjonsselskap. I praksis har
disse eierkravene forhindret at revisjonsselskapene kan selges til
eksterne investorer eller andre selskaper. De kan heller ikke over-
lates til arvingene etter de opprinnelige gründerne, dersom disse
ikke selv har bevilling som revisor. Dermed sikrer reglene at revi-
sjonsselskapene forblir eid av praktiserende revisorer.

Men selv uten disse kravene til eierskapet er det tvilsomt om
eksterne investorer eller eiere ville kunne ha kjøpt seg inn i revi-
sjonsfirmaene. Ingen brukere av firmaenes tjenester ville kunne ha
akseptert at firmaene var eid av økonomiske aktører som de selv
før eller senere ville kunne få et forretningsmessig eller konkurran-
semessig forhold til. Markedets sterke vekt på revisorenes uav-
hengighet ville antakelig ha ført til at mange av revisjonsfirmaerne
med eksterne eiere ikke ville ha blitt valgt som revisorer for selska-
per. Dermed ville revisjonsfirmaer med et større eller mindre inn-
slag av eksternt eierskap tape i markedet og forsvinne ut sammen-
liknet med revisoreide firmaer.

Det manglende behovet for ekstern investorkapital
Hvorfor har revisjonsfirmaene klart seg uten ekstern kapital?
Behovet for ekstern kapital vil blant annet avhenge av når investe-
ringer begynner å gi inntekter. I bedrifter hvor utviklingen av nye
produkter eller tjenester tar lang tid, for eksempel innenfor høy-
teknologiske bedrifter, vil inntektene av salg av de nye produktene
ligge et stykke fram i tid. Bedriftene får i mellomtiden derfor
behov for å finansiere det arbeid og de innsatsvarer som er nød-
vendig for å frambringe de nye produktene. Dette kapitalbehovet
er i sin tur en viktig grunn til at mange høyteknologibedrifter både
børsnoterer seg og slipper til eksterne investorer. 

Også revisjonsfirmaene har behov for finansiell kapital. Denne
kapitalen benyttes til forholdsvis omfattende investeringer i opp-
læringen av medarbeiderne. I disse selskapene er det imidlertid
ikke den samme tidsforskyvningen mellom investeringene og
avkastningen av investeringene. Opplæringen av revisormedarbei-



derne er organisert i en serie konsentrerte pakker eller moduler
som er fordelt over et lengre tidsrom. I hele denne perioden, mel-
lom og utenom de konsentrerte opplæringsfasene, arbeider medar-
beiderne aktivt i produksjonen av firmaets tjenester. På den måten
kan midlene til finansieringen av utviklingen av medarbeiderne let-
tere tas fra de løpende driftsinntektene. 

Egenfinansieringen av opplæringen av de ansatte skyldes imidler-
tid også at flere revisjonsselskapene i flere år hadde gode inntekter.
Dette var til dels et resultat av at en god del av revisjonsarbeidet blitt
utført av medarbeidere med timesatser som har vært langt lavere
enn den gjennomsnittlige timepris som klienten har måttet betale.

Men de gunstige honorarsatsene innenfor revisjon kan også
ses som et resultat av at revisorene har hatt en tilnærmet mono-
polsituasjon i markedet. Dette monopolet er blant annet resultat
av de tidligere nevnte begrensningene på hvem som har kunnet
utøve yrket som statsautorisert revisor og på hvem som har kun-
net eie firmaene. Som vist foran, er det et tilsvarende monopol for
rådgivende ingeniører, og liknende monopoler finner en også i
flere av de andre bransjene for forretningsmessig tjenesteyting.

Begrensningene i adgangen til de enkelte tjenesteyrkene gir
yrkesutøverne og firmaene mulighet for å forlange honorarer som
er høyere enn de kunne ha gjort i en situasjon med tilnærmet per-
fekt konkurranse. Som Sørensen (1996) har pekt på, skaper yrkes-
og bransjemonopoler grunnlag for grunnrente (”rent”). Med dette
begrepet sikter han til en ren profitt som går utover det som er
nødvendig for å betale alle innsatsfaktorene, inklusive eierne av
den menneskelige kapitalen. Denne grunnrenten er således ikke
fortjent, men et resultat av begrenset konkurranse.

Én viktig grunn til etableringen av de ulike utdannings- og auto-
risasjonskravene er en grunnleggende usikkerhet om kvaliteten av
profesjonsutøvernes tjenester. Som Luhmann (1973) har pekt på,
er det en grunnleggende usikkerhet i forholdet mellom en profe-
sjonsutøver og hans klient om kvaliteten av hans profesjonelle
yrkeskunnskap. Denne usikkerheten reduserer forutsigbarheten
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og øker risikoen for klienten. De ulike utdannings- og autorisa-
sjonskravene blir dermed en viktig forutsetning for den tillitsdan-
nelse som er nødvendig for at klientene skal kunne ta sjansen på å
benytte profesjonsutøvernes tjenester. 

Opptak av nye partnere

Kontinuiteten i partnereiet i revisjonsselskapene er til dels et resul-
tat av at eiergruppen i de enkelte selskapene har blitt fornyet og
supplert ved opptak av nye partnerne blant de ansatte medarbei-
derne. Hvorfor skjer dette opptaket av nye partnere? De gamle
eierne kunne jo like gjerne latt være å ta opp nye eiere og på den
måten beholdt det økonomiske overskuddet selv. Som Miyazaki
(1984) har pekt på, er det nettopp dette som synes å ha skjedd i en
del arbeidereide bedrifter.

De medarbeiderne som blir partnere i de ulike revisjonsselska-
pene, er alle meget dyktige yrkesutøvere, og deres kompetanse,
klientkontakt og arbeidsinnsats er verdifull for deres respektive
firmaer. I tråd med en ”human capital” teoretisk forklaring ligger
et ønske om å beholde denne kompetansen i firmaet til grunn for
svært mange av partneropptakene.

Hva er det så som gjør de potensielle partnerne så verdifulle for
firmaene? I de mindre bedrifter legges det særlig vekt på at de nye
partnerne må være dyktige til å skaffe oppdrag. De eksisterende
eierne kan vanskelig ta opp en ny partner dersom firmaet ikke har
nok oppdrag til å beskjeftige vedkommende pluss eventuelle assis-
tenter. Hvis en i et lite revisjonsfirma skulle slippe til en ny eier
uten at oppdragsmengden økte, ville det gå utover (eier)inntektene
til de øvrige partnerne. Ikke uventet, er mange partnere i de min-
dre firmaene lite begeistrert for å skulle få redusert sine inntekter.
Som en partner uttrykte det: ”Vi driver i denne bransjen for å tjene
penger”. Det er således ikke uten videre et tilstrekkelig grunnlag
for å bli tatt opp som partner at en revisor er faglig dyktig. En ny
partner kan ikke leve på de andre partnernes klienter. Han eller
hun må ha en egen klientmasse.
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I de store firmaene synes det å være et bredere sett av kvalifika-
sjoner som etterspørres hos de potensielle partnerne. De må kunne
organisere sine medarbeidere slik at oppdragene blir gjennomført
etter tidsplanen. De må være faglig dyktige. Kjernen i revisorenes
faglige kompetanse er det en kan kalle revisorskjønnet. Dette
skjønnet rommer blant annet en evne til å identifisere de vesentlige
eller risikofylte punktene i et selskaps regnskap og økonomistyring
og konsentrere oppmerksomheten om disse punktene. Men en
partner må også kunne gi klienten råd og anbefalinger som kan
bidra til å forbedre klientens forretningsdrift. Dessuten må en
partnerkandidat være god til å skaffe oppdrag. 

Også i de store revisjonsselskapene gjelder det at det må være
rom for nye partnere. Opptak av nye partnere forutsetter derfor
enten at en av partnerne slutter eller går av med pensjon, eller at
selskapenes oppdragsmengde vokser. I tråd med dette var oppta-
ket av nye partnere i de store revisjonsselskapene på 80-tallet i stor
grad et resultat av den sterke veksten i etterspørselen etter selska-
penes tjenester. 

Heller ikke i de store firmaene er det noen vilje til å redusere de
eksisterende partnernes inntekter for å kunne gi plass til nye part-
nere. Det hjelper således ikke om en partnerkandidat er aldri så
dyktig, dersom det ikke er mulig å gi vedkommende en egen kli-
entportefølje. Som en av topplederne uttrykte det: ”Det er ikke så
ofte at noen medarbeidere er så briljante at de må gjøres til partne-
re”. Det ble derfor også understreket at de beste medarbeiderne
ofte skaffer plattform for sitt eget opprykk til partner ved å være
flinke til å skaffe inn klienter og oppdrag til firmaet. 

Den ”human capital” inspirerte forklaringen gir således en god
beskrivelse av hvorfor bestemte medarbeidere inviteres til å bli med-
eiere i firmaet. Men den er ikke tilstrekkelig. Som det foregående
illustrerer, er ikke verdifull kompetanse tilstrekkelig til å bli tatt opp
som partner, med mindre også andre betingelser ligger til rette for det.

I hvilken grad kan de to variantene av prinsipal-agent teorien
bidra til å forklare opptak til partnerskap? Som vist foran, ses part-
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neropptak i den første varianten som et middel til ansvarliggjøre vik-
tige medarbeidere som det samtidig er vanskelig å kontrollere.

Det viste seg at de revisorene som blir partnere, virkelig er seg
tydelig bevisst at de har fått pålagt et større ansvar. Dette ansvaret
følger imidlertid ikke primært av at de har blitt partnere, men av at
de som partnere har som oppgave å undertegne revisjonsberet-
ningen. Med denne oppgaven følger et erstatningsrettslig ansvar
for feil som begås, også av medarbeidere og assistenter (Gulden,
1996:249). I prinsippet gjelder det erstatningsrettslige ansvaret
uavhengig av om den ansvarlige revisor er partner eller ikke.
Lovverket har med andre ord allerede gitt den klientansvarlige
revisor et sterkt insentiv til å ta sin oppgave på alvor. Partnerskap
kan neppe tilføre noe vesentlig motivasjon i tillegg til det erstat-
ningsrettslige ansvaret. Det synes da heller ikke som om en slik
insentiv tankegang ligger til grunn for opptak av partnere. Snarere
later det til at partnerskap og dets tilhørende goder virker som en
kompensasjon for å ta på seg det nødvendige ansvaret som følger
med å underskrive revisjonsberetningen for klientene.

For øvrig kan det legges til at det med dagens systemer for kva-
litetssikring ikke synes å være noe problemer med å kontrollere
kvaliteten på det arbeidet som partnerne utfører. Firmaene benyt-
ter seg for det første av detaljerte systemer for å sjekke timebruken
på de enkelte revisjonsoppdragene i forhold til det som har vært
budsjettert eller avtalt med klienten. De store firmaene har for det
andre et godt utbygd system for kvalitetssikring som innebærer at
alle partnere vil få sin innsats regelmessig evaluert.

Samlet er det er med andre ord grunn til å hevde at den første av
de prinsipal-agent teoretiske forklaringene i liten grad bidrar til å
belyse hvorfor medarbeidere tas opp som partnere.

I den andre varianten, i det som jeg foran betegnet som ”turne-
ringsteorien”, legges det vekt på at det først og fremst er utsiktene
til en gang i fremtiden å bli partner som sporer til innsats og fore-
bygger opportunisme. Denne teorien synes å være mer dekkende
for forholdene i revisjonsfirmaene. Utsiktene til å kunne bli partner
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virker opplagt motiverende på arbeidsinnsatsen til medarbeiderne i
et revisjonsfirma. De inntektene og den innflytelsen og sosiale sta-
tusen som en partner har, har gjort opptak til partnerskap til en ett-
ertraktet belønning. Spørsmålet er om denne motivasjonseffekten
er en viktig grunn til at eierne og ledelsen i et revisjonsfirma lar
medarbeidere bli partnere i firmaet. For at turneringsteorien skal
kunne sies å forklare fenomenet ”partneropptak”, er det ikke nok at
en slik motivasjonseffekt kan påvises. En må dessuten kunne
demonstrere at de eksisterende eierne bevisst har utformet firmaets
belønningssystem for å oppnå denne virkningen på medarbeiderne. 

I alle de store firmaene var ledelsen opptatt av at opptak til part-
ner er et sentralt virkemiddel til å få medarbeiderne lenger ned i
systemet til å strekke seg litt ekstra. Men det varierte likevel mel-
lom firmaene hvor bevisst deres belønningssystem var innrettet
med dette formålet for øye. I realiteten var det bare ett av firmaene
som hadde et gjennomført karrieresystem hvor de åpent spilte på
konkurransen mellom medarbeiderne på hvert nivå om opprykk til
neste nivå. Dette firmaet hadde et såkalt ”opp-eller-ut” karriere-
system, hvor de som ikke rykker opp til neste nivå påskyndes til å
slutte i firmaet. Typisk nok er dette firmaet integrert i et stort inter-
nasjonalt revisjonsselskap med hovedkontor i USA, og karriere-
systemet i Norge var etablert som en del av det internasjonale kar-
rieresystemet.

Men i dette firmaet la de like stor vekt på at formålet med karrie-
resystemet var å holde en faglig skjerpet tone. Med det mente de at
formålet med opprykkssystemet ikke bare er å sikre størst mulig inn-
sats i dag, men også å sikre at de medarbeiderne som til slutt blir
partnere, holder høyt faglig nivå. Den samme holdningen kom til
uttrykk i de andre firmaene også. Partnerskap er således på den ene
siden, i tråd med tureneringsteorien, en gulrot i et insentivsystem
som stimulerer til produktivitet og ansvar for egen faglig utvikling
blant medarbeiderne. På den annen side er de store firmaenes karri-
eresystem et viktig virkemiddel til å frambringe dyktige partnere ved
å teste potensielle kandidater og sile ut dem som ikke egner seg.
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En viktig grunn til at firmaene legger så stor vekt på en slik
uttesting av mulige partnerkandidater er partnerens ansvar for å
undertegne den endelige revisjonsberetningen. Dersom partneren
eller hans/hennes medarbeidere begår en feil, kan både partneren
og hele firmaet blir holdt økonomisk ansvarlig. Like viktig er det at
feil kan føre til at revisjonsselskapet både mister klienter, omdøm-
me og svekker sine muligheter til å vinne nye klienter. Dette ansva-
ret gjør at firmaene er nøye med hvem som slippes til som partner.
Dette illustreres også av at opptak av nye partnere er en av de få
beslutningene i de store revisjonsselskapene hvor partnerne i prak-
sis har vetorett. 

En annen grunn er at firmaene er opptatt av å unngå slike kol-
lektive beslutningsproblemer som ble diskutert i teoriavsnittet
foran (jf. Engelstad, 1990; Hansmann, 1990). Karrieresystemet er
med andre ord også en sosialiseringsprosess for å sikre at de nye
partnerne går godt overens med de eksisterende partnerne. 

Men selv ikke hensynet til å opprettholde insentiveffekten i
belønningssystemet er en tilstrekkelig sterk grunn til å ta opp part-
nere, dersom den nye partneren ikke kan gis en egen prosjektpor-
tefølje. Opprettholdelsen av de eksisterende partnernes inntekter
synes å ha en forrang. Da veksten i oppdragsmarkedet flatet ut på
begynnelsen av 1990-tallet, ble færre nye partnere tatt opp i de
store selskapene. I flere av firmaene førte dette til at en rekke dyk-
tige managere ”stanget hodet i partnertaket”. De ble gående lenger
som managere enn det som tidligere hadde vært praksis. Til tross
for at dette skapte et klart troverdighetproblem for firmaenes
belønningssystem, ble likevel bare et fåtall av de ”overmodne” kan-
didatene sluppet til som partnere. Isteden forsøkte firmaene å løse
dette problemet på andre måter. Til dels ble de aktuelle partner-
kandidatene holdt ”varme” ved få utvetydige signaler om at de ville
bli partnere så snart situasjonen tillot det. For enkelte av manager-
ne ble lønningene hevet noe.
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Enkeltstående revisorers etablering av felles eide firmaer

Som vist foran, er flere av revisjonsfirmaene etablert ved at reviso-
rer som praktiserte alene valgte å slå seg sammen i firmaer med alle
deltakerne som eiere. De aktuelle revisorenes beslutninger om å
gjøre dette var i stor grad motivert ut fra de hensyn som er beskre-
vet i teoriene om medarbeidereide firmaer som et kollektivt gode.
Dels var slike sammenslåinger et resultat av den bølgen av fusjoner
og oppkjøp som fant sted i norsk næringsliv fra tidlig på 1980-tal-
let. Jo større klientbedriftene ble, desto viktigere var det at revi-
sjonsfirmaene kunne mobilisere tilsvarende store nok revisjons-
team. For hver og en av revisorene var det dessuten viktig å få
delta i et miljø av gjensidig kollegial og faglig støtte og kontroll. I
tråd med Gilson og Mnookin (1985), ga slike fellesskap dessuten
også trygghet for en viss stabilitet i deltakernes inntekter. 

Sammenfatning og avslutning
Den foregående diskusjonen har vist at flere av teoriene i tidligere
forskning gir nyttige bidrag til å forstå hvorfor disse firmaene har
fått sin eierform. Dette gjelder særlig ”human capital” teorien,
”turneringsteorien”, teoriene om medeierskap som et kollektivt
gode, og teorien om faren for kollektive beslutningsproblemer i
medarbeidereide firmaer. Samtidig er det klart at disse teoriene
bare belyser enkelte av de beslutningene, begivenhetene og ikke-
begivenhetene som til sammen har skapt dagens medarbeidereide
kunnskapsbedrifter. Fordi disse teoriene i stor grad både er histori-
eløse, aktørløse og dessuten mangler blikk for institusjonelle, kul-
turelle og strukturelle omstendigheter har de oversett andre vikti-
ge forklaringsfaktorer. 

Gjennom mine undersøkelser har jeg nettopp påvist at en rekke
andre forhold er viktige for å kunne forklare framveksten av med-
eierformene i de rådgivende ingeniørselskapene og revisjonsfirma-
ene. Jeg har for det første pekt på betydningen av de institusjonel-
le rammebetingelsene som de to yrkene virker innenfor. Både de
rådgivende ingeniørene og revisorene er rådgivere og konsulenter
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hvis uavhengighet tillegges stor vekt i resten av næringslivet.
Denne situasjonen har skjermet de respektive bransjene for ”inva-
dering” av eksterne investorer og samtidig gitt dem tilnærmet
monopol i sine respektive markeder. Dette monopolet har i sin tur
gitt inntekter til firmaene som har redusert behovet for ekstern
kapital, og således forsterket ”forsvaret” mot eksterne investorer.

Jeg har videre demonstrert at også andre motiver enn de som er
beskrevet i tidligere forskning, har hatt stor betydning for beslut-
ningene om å slippe/ikke slippe ansatte inn på eiersiden. I ingeni-
ørselskapene har jeg særlig pekt på de opprinnelige gründernes
sterke ønsker om å sikre at deres livsverk kunne fortsette. I revi-
sjonsfirmaene har jeg vist at partnernes ønsker om å sikre sine
partnerinntekter har begrenset viktigheten av andre hensyn, som
for eksempel å beholde nøkkelmedarbeidere og bevare insentiv-
styrken i firmaenes belønningsystem. 

For det tredje har jeg vært opptatt av at også egenskaper ved
yrkenes innhold og organiseringen av arbeidet i firmaene kan bidra
til å forklare både framveksten og kontinuiteten til medeierformene.
Det er en grunnleggende usikkerhet om kvaliteten på de profesjo-
nelle tjenestene. Dette gir klientene et særskilt behov for å kunne
stole på tjenesteutøverne. Utdanningskrav, habilitetsregler, og fir-
maenes eget renommé gir grunnlag for slik tillit. Men disse forhol-
dene gir samtidig de respektive yrkene og firmaene større eller min-
dre muligheter for monopol i sine markeder. Jeg har i tillegg vist at
vekslingen mellom arbeid og videreutdanning gir mulighet for en
løpende avkastning av investeringene i opplæringen av de ansatte,
noe som ytterligere reduserer behovet for ekstern kapital.
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Ideell och kooperativ verksamhet 
i den finska tredje sektorn

(översättning Helena Lundin)

Det knyts idag stora förhoppningar till att civilsamhället (i
Finland ofta kallat ‘den tredje sektorn’) ska lösa olika typer av

problem i det postmoderna samhället. Många studier genomförs
med denna ambition och förhoppning, och det civila samhället till-
skrivs ett antal normativa (positiva) värden. Dessa studier saknar i
många fall djupare analys av vilka dessa värden är (till exempel ak-
tivt medborgarskap, förtroende, ömsesidigt ansvar, medkänsla och
deltagande) och vad de innebär i den dagliga praktiken.

I detta kapitel belyser vi två fenomen i den tredje sektorn i
Finland, ideell eller frivillig verksamhet samt verksamhet i arbets-
kooperativ. Begreppet den tredje sektorn omfattar i Finland fram-
för allt ideella (nonprofit) organisationer, stiftelser och kooperativ.
Medborgarna deltar i ideell verksamhet på sin fritid, när de är
arbetslösa, pensionerade eller när de är föräldralediga, medan mål-
sättningen med ett medlemskap i ett arbetskooperativ snarare är
att få ett jobb och en inkomst. 

Texten är baserad på ett konkret fall där dessa två fenomen är
sammanvävda (se också Pättiniemi, Kostilainen och Nylund, 1999).



IDEELL OCH KOOPERATIV VERKSAMHET � Nylund och Pättiniemi230

Vi har valt att närmare studera organisationen Hyvä Arki (på
svenska ungefär ‘bra vardag’) vars verksamhet är uppdelad i en
förening och två fristående arbetskooperativ. Tyngdpunkten i ka-
pitlet ligger således på ideell eller frivillig verksamhet i föreningar
för arbetslösa och arbetskooperativ. Vi kommer att undersöka lik-
heter och olikheter i deras organisationsstruktur, mål och ideologi. 

Det är alltid problematiskt att betrakta grupper av olikartade
aktiviteter och typer av organisationer som ett homogent fenomen.
Till exempel finns det en lika stor mångfald bland arbetskooperati-
ven och deras medlemmar som bland de ideella organisationerna
och de som arbetar där ideellt. Vi behöver fler och bättre fokusera-
de studier för att reda ut dessa problem. Detta kapitel är endast en
första preliminär översikt för att inleda en diskussion om huruvida
ideell verksamhet och kooperativ verksamhet har några gemen-
samma utgångspunkter eller värderingar och hur dessa, om så är
fallet, finner sina uttryck i praktiken.

Att placera medborgerliga aktiviteter i ett sammanhang
Här väljer vi att betrakta de organisationer, som i Finland under
1990-talet har kommit att kallas för ‘den tredje sektorn’ (kolmas
sektori), i ett teoretiskt sammanhang som bygger på tankar om ett
‘civilt samhälle’. Det civila samhället kan definieras som en ‘hand-
lingsmiljö’ (action environment) där medborgarna organiserar sig i
sitt vardagliga liv för att slå vakt om sina rättigheter och driva sina
intressen. I politiska demokratier är det tydligt att man i den priva-
ta sfären organiserar sig i sociala nätverk och i den offentliga sfä-
ren i olika sociala rörelser och föreningar, där intresseorganisatio-
ner, fackföreningar och politiska partier är inkluderade (Lehtonen,
1996:112). Då det civila samhället har varierande betydelse i olika
språk och länder, är det svårt att hitta någon mer allmän eller gene-
rell definition (Lehtonen, 1996:113-114; Pestoff, 1998:33-38).

I början av 1990-talet var en kärna i några av de många debat-
terna som pågick om det civila samhället, en tanke om ‘values of civic
trust’ som skulle kunna innebära en återgång till mer kollektiva



värderingar i samhället och till en ny sorts medborgaranda (se
Powell och Guerin, 1997:16-21, eller Etzioni, 1998). Lehtonen
(1996) kritiserar den positiva syn vi i regel har på det civila sam-
hället – allt som är gott måste tillhöra det civila samhället. Denna
överdrivet positiva syn gör det svårt att kritiskt betrakta och stu-
dera aktörer och aktiviteter.

Vi kan betrakta det civila samhällets aktioner ur åtminstone fyra
perspektiv: ekonomiska, sociologiska, filosofiska och ideologiska
(Pestoff, 1998:34). Det civila samhället är något bortom staten,
och karaktäriseras av privatpersoners agerande och speciella vär-
deringar och ideologier. Det betraktas som ett samhälle där med-
borgarna har politiska och samhälleliga rättigheter, yttrande- och
religionsfrihet, personlig frihet och frihet att bilda föreningar
(Lehtonen, 1996:116, ref. Eriksson, 1989). På flertalet språk är det
civila samhället liktydigt med det politiska samhället, där inte
några ekonomiska aktiviteter ingår (Lehtonen, 1996:114, ref.
Turner, 1990). Vi anser dock att det är problematiskt att utelämna
den ekonomiska aspekten, särskilt när det gäller de kooperativa
organisationerna. Därför inkluderar vi även den, liksom de politis-
ka, sociala och ideologiska aspekterna, i vår analys.

Den tredje sektorns utveckling i Finland under 1990-talet
Under 1990-talet har antalet ideella organisationer och kooperativ i
Finland ökat proportionellt med att antalet nya privata entreprenö-
rer har minskat (Jarva, 1998, 1999). Antalet kooperativ har ökat
markant bara under 1990-talet. Över 1 000 nya kooperativ har
etablerats, varav ungefär 200 är arbetskooperativ (Pättiniemi,
1999b:133). Resterande nystartade kooperativ kan sägas tillhöra
nykooperationen, det vill säga kooperativ som grundats av männi-
skor som genom gemensamma ekonomiska aktiviteter försöker
utveckla sin by eller förort, eller av mindre entreprenörer som där-
igenom försöker skapa marknadsfördelar (Pättiniemi, 1999a).

1994 arbetade 33 procent av alla människorna i Finland ideellt
och 34 procent deltog i ideella verksamheter i olika typer av orga-
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nisationer, men endast hälften av dessa gjorde det regelbundet
(Living Conditions, 1994). I en aktuell studie har det uppskattats,
att varje finsk medborgare är med i minst tre föreningar, men man
antar dock att föreningar och andra ideella organisationer ofta
överskattar antalet medlemmar (Helander och Laaksonsen,
1996:33). Dessa studier hjälper oss inte att förstå vad de frivilliga
själva anser att ett ”aktivt och deltagande medborgarskap” skulle
innebära. Detsamma gäller för de kooperativa organisationerna.
Men fortfarande visar etableringen av nya föreningar i den tredje
sektorn, att aktiviteten bland medborgarna ökar och att det finns
ett stort förtroende för gemensam verksamhet och kollektiva lös-
ningar i det finska samhället.

Figur 1.
Placering av ideella föreningar och kooperativ i det finska civila samhället.

Offentlig sektor
Marknadssektor (social- och hälsoinrättningar,

(vinstdrivande företag) arbetsförmedlingar)

Civila samhället/
tredje sektorn

Informella nätverk
(familj, släkt, vänner, grannar)
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Ideell verksamhet och kooperativ verksamhet uppfattas ofta som
separata typer av aktiviteter, trots att vi menar att båda befinner
sig inom det civila samhällets sfär. I det här kapitlet innefattar vi
både ideella organisationer och kooperativ i det civila samhället
(eller i tredje sektorn). Ideell verksamhet (ideella organisationer)
placeras ofta mellan den offentliga sektorn och hushållen (familjen,
släktingar, vänner, grannar), medan kooperativ placeras in mellan
den offentliga sektorn och marknadssektorn (Bauer, 1999; Evers,
1989) (se Figur 1). Dessa två fenomen kan således sägas vara pla-
cerade i varsin ände av ett kontinuum. Detta ger oss en intressant
utgångspunkt för att undersöka vilka slags värderingar och ideolo-
gier som ideella och kooperativa verksamheter skulle kunna ha
gemensamt. Varför betraktas båda som delar av det civila samhäl-
let? Vilka är deras målsättningar och hur förverkligas dessa i den
dagliga driften?

Ideella föreningar och kooperativ har åtminstone en gemensam
grund när det gäller det frivilliga och fria medlemskapet, samt när
det gäller den demokratiska principen vid beslut, som innebär att
en medlem har en röst. Att tillämpa dessa två principer verkar
betyda speciellt mycket i nya kooperativ, och är också en av anled-
ningarna till att man blir medlem. Man kan således urskilja åtmins-
tone två gemensamma motiv till att engagera sig ideellt eller koo-
perativt: egenintresse (lära sig nya saker, bli anställd) och social
gemenskap (på finska: ”yhteisöllisyys”, ungefär samhörighet, ömse-
sidighet, inbördes stöd). Dessa motiv är ofta kombinerade och
varierar under medlemskapet.

Gemensamma intressen för såväl ideell som kooperativ verk-
samhet är vidare, till exempel, att man i båda fallen strävar efter ett
deltagande samhälle där människor har möjlighet att påverka soci-
ala frågor och hälsofrågor, men även det som berör sysselsättning
och utbildning. Dessa liknar de normativa värderingar som är för-
knippade med civilt samhälle, som vi noterade inledningsvis. Det
finska exempel som vi analyserar i detta kapitel – Hyvä Arki-grup-
pen – visar dock att vissa idéer även tillämpas i praktiken.
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Initiativ för arbetslösa personer
Det fanns omkring 220 registrerade föreningar för arbetslösa i
Finland 1997 (Nylund, 1999:51). Uppskattningsvis finns det när-
mare 350 föreningar, men alla är inte registrerade (Pättiniemi,
1999b:141). I och med att det bildades speciella föreningar för
arbetslösa under det tidiga 1990-talet, ökade också antalet nya ini-
tiativ till att starta arbetskooperativ (Nylund, 1999; Pättiniemi,
1999b, 2000). Båda dessa företeelser går hand i hand med den
ökande arbetslösheten och strukturella förändringar på arbets-
marknaden. Många arbetslösa var frustrerade över att de offentli-
ga arbetsförmedlingarna varken kunde ordna arbetstillfällen eller
erbjuda det stöd som de skulle behövt. De nybildade föreningarna
för arbetslösa visar hur de själva började förändra sin situation,
och såg till att själva söka reda på eller skapa andra alternativ.
Några började med att starta föreningar för de arbetslösa, medan
man i andra grupper gradvis utvecklade sina idéer och bildade
kooperativ. Arbetskooperativ, till exempel, har i Finland nästan
alltid startats av människor som redan varit arbetslösa i ett till två
år (Pättiniemi, 1999b:134).

De arbetslösa är inte en homogen grupp. Under de värsta låg-
konjunkturåren i Finland (1993-1994) kunde personer i alla åldrar
och yrken bli uppsagda och de hade sedan svårt att hitta nya jobb.
En mängd olika aktiviteter startades därför för att tillgodose med-
lemmarnas behov: språk- och datakurser, seminarier kring hur
man driver kooperativ verksamhet, eller aktiviteter där man kunde
förbättra sina färdigheter. De arbetslösa erbjöds möjligheter till att
idrotta samt olika typer av fritidssysselsättningar. Man kunde
också arbeta ideellt och delta i självhjälpsgrupper. Syftet var att
man genom dessa aktiviteter skulle förbättra sina färdigheter sam-
tidigt som man ville främja den personliga utvecklingen (Nylund,
1999:56-58).

De tre främsta motiven som de arbetslösa angav för att arbeta
ideellt i en förening för arbetslösa, var att man kunde hjälpa andra,
kunde lära sig själv nya saker samt att man kände sig behövd. Ett
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flertal av de personer som arbetade ideellt underströk också att de
genom sina insatser kände att de hörde hemma någonstans och
slapp ”känna sig utestängda av samhället” (Nylund, 1999:59). Att
förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden stod inte lika högt
upp på listan som de andra tre bevekelsegrunderna. Likväl vet vi
att erfarenhet av ideellt arbete bidrar till att öka självkänslan och
självförtroendet, och därigenom är man också bättre rustad inför
till exempel en anställningsintervju (se till exempel Gay, 1998).

Många människor som startade arbetskooperativ ville fortsätta
att arbeta i sina tidigare yrke. Detta gäller även för medlemmarna i
föreningarna för arbetslösa (Pättiniemi, 1999b; Nylund, 1999).
Arbetskooperativen har därför ofta som målsättning att ge med-
lemmarna anställning och samtidigt erbjuda dem möjlighet att fort-
sätta utveckla sin yrkesskicklighet. På ett kooperativ börjar man
ofta med att utföra mer temporära och kortsiktiga arbeten, för att
sedan försöka gå över till en permanent anställning, antingen i ett
eget kooperativ eller hos något annat företag (Pättiniemi, 1999b,
2000). Några medlemmar ville också byta yrke, till exempel från
ingenjör till att börja arbeta som bildterapeut, vilket visar att även
personer med tekniska yrken är villiga att börja arbeta inom ‘mju-
kare’ arbetsområden. Samtidigt är speciellt de yngre beredda att
lära sig nya saker och satsa på högteknologi (Nylund, 1999).

För medlemmarna i arbetskooperativen är det inte bara viktigt
att kunna skaffa sig ett nytt jobb. Karjalainen och Lohi (1996:28)
visar att även den sociala dimensionen har stor betydelse, där till
exempel kooperativet kan erbjuda medlemmarna ömsesidigt stöd
samtidigt som det bidrar till minska den psykologiska stressen och
ökar förmågan till att ta egna initiativ. Det finns också en känsla av
samhörighet och kollektiva mål även bland medlemmarna i koope-
rativen. Att göra saker tillsammans skapar en grupp- eller ‘vi’-
känsla, i och med att det aktiverar medlemmarna och hjälper dem
att sysselsätta sig (Karjalainen och Lohi, 1996:49). Social gemen-
skap och möjligheten att kunna hjälpa varandra motiverar också
att man går med i ett kooperativ (Pättiniemi, 1999b:134).
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Uppfattningen om vilka målsättningar som ska ligga i fokus i
verksamheten kan variera bland medlemmarna i ett och samma koo-
perativ. Vissa medlemmar anser att de sociala frågorna inte har
något med de ekonomiska aspekterna av affärsverksamheten att
göra (Karjalainen och Lohi, 1996). Andra deltagare menar att andra
värden är centrala i kooperativ verksamhet, till exempel samarbete
och att man kan ta egna initiativ, att det råder jämlikhet och att koo-
perativ är en form av demokratiska entreprenörer (Troberg, 1997).

Den röda tråd som håller samman ideell eller frivillig verksamhet
och kooperativ ses tydligast i arbetskooperativen. Arbetslöshets-
föreningar spelade en avgörande roll vid främjandet av kooperativa
idéer och när det gällde att hjälpa arbetslösa att etablera kooperativ
(Pättiniemi, 1999b:132; Pättiniemi, Kostilainen och Nylund, 1999).
Organisationsstrukturen i arbetskooperativ och i föreningar för
arbetslösa är ganska likartad. Bland medlemmarna utses en styrel-
se, på årsmöten bestäms de grundläggande reglerna och en person
utses att ansvara för den dagliga verksamheten (Pättiniemi,
1999b:132; Pättiniemi, Kostilainen och Nylund, 1999). En grund-
läggande skillnad i struktur finns dock. I föreningarna för arbetslö-
sa finns det en mängd ideella uppgifter att utföra, medan uppdra-
gen i arbetskooperativen är begränsade till administrativt arbete.

Det kapital som behövs för att driva ett kooperativ skaffas i regel
genom affärsverksamhet, där andra företag och hushåll är kunder-
na (Pättiniemi, 1999b:139). Föreningarnas verksamhet finansieras
huvudsakligen av den finska Penningautomatföreningen men de får
även resurser från kommunen, den lokala arbetsförmedlingen och
genom medlemsavgifter (Nylund, 1999). Penningautomatföre-
ningen stödjer ideella hälso- och välfärdsorganisationers arbete i
Finland genom att finansiera deras verksamhet med medel från sin
spelverksamhet. Spelet bedrivs med ensamrätt och kontrolleras av
inrikesdepartementet medan fördelningen av stödet övervakas av
social- och hälsodepartementet.

Sedan 1996 kan nystartade föreningar för arbetslösa också söka
ekonomiskt stöd på upp till 80 procent av kostnaderna från arbets-
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marknadsdepartementet för att uppmuntra egna initiativ. Man kan
få stöd till vissa startkostnader som inte är direkt relaterade till
affärsverksamheten. Det kan handla om allt från att anställa chefer
och kontorspersonal till att köpa datorutrustning och hyra telefon-
linjer (Pättiniemi, 1999b). Man betraktar från myndigheternas
sida kooperativ som ett sätt att nå sociala mål genom ekonomisk
verksamhet. Detta är också fallet i många av de lokala byutveck-
lingskooperativen och i lokala partnerskapsprojekt, som antingen
har den juridiska formen förening eller kooperativ.

Hyvä Arki – ett exempel på samverkan
Ett belysande exempel på hur ett samarbete mellan ideella före-
ningar och kooperativ kan se ut är Hyvä Arkis Matkooperativ.
Matkooperativet bildades 1989 och en förening startades 1991.
Kooperativets grundidé var att köpa och sälja, främst finska, bio-
dynamiskt odlade produkter. Trots det sociala syftet ansåg myn-
digheterna att kooperativet var ett vinstdrivande företag. Därför
startade man en ideell förening för att kunna söka offentliga medel.
Inte heller det räckte, så 1997 bildade den ideella föreningen och
några volontärer ännu ett kooperativ, kallat Hyvä Arki Services.
Idag består organisationen Hyvä Arki av en ideell förening, ett ser-
vicekooperativ och det ursprungliga matkooperativet (Tabell 1).
Hyvä Arkis servicekooperativ startades för att skapa arbetstillfäl-
len på marknadsmässiga villkor. Servicekooperativet erbjuder sina
anställda som arbetskraft till privata hushåll och företag, till mat-
varuhandeln, byggnadsföretag och lagerlokaler. Men kooperativet
säljer även cateringtjänster, reparationer och flyttservice (Hyvä
Arki, 1995/96, 1999).

Hyvä Arkis verkställande direktör, Arja Dolgov, beskriver såväl
framgångar som misslyckanden i verksamheten. De positiva effek-
terna är att man lyckas erbjuda människor deltidsjobb som kan
leda vidare till fast anställning, att deltagarna får en helhetssyn på
individen, makt över sina egna liv och att de lär sig samarbete med
olika personer. Sådana händelser skapar en positiv atmosfär med
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förtroendefulla relationer och kamratskap. Å andra sidan leder de
negativa effekterna till illvilja, snikenhet och att vissa personer för-
söker sko sig på andra bekostnad. Dessa negativa effekter uppstår
när medlemmarnas förhoppningar inte infrias eller när det finns
relationsproblem (Dolgov, 1997).

Tabell 1. 
Hyvä Arki: föreningens och kooperativets kännetecken.

Hyvä Arki Förening 1991 Hyvä Arki Servicekooperativ

personer utanför arbets- arbetslösa som vill ha

Målgrupp marknaden: pensionärer, anställning
arbetslösa invandrare, 
flyktingar, handikappade,
ungdomar, familjer

befrämja sociala aktiviteter ett socialt företag som genom 
Målsättningar som kan förbättra vardagen att erbjuda tillfälliga eller 

för att förebygga uteslutning fasta jobb inom kooperativet
och alienation hjälper människor tillbaka in

på arbetsmarknaden

Aktiviteter kurser, rekreation,ideellt erbjuder arbetskraft åt företag, 
och arbete, betalt arbete; kommuner, familjer; jobb inom

service matbespisning, matvaru- städning, byggnadsarbeten,
leveranser reparationer, flyttservice

Penningautomatföreningen, egen finansiering genom affärs-
Finansiering Espoo Stad, lokala arbetsför- verksamhet

medlingar, ideella organisa-
tioner
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Den ideella föreningen i Hyvä Arki-gruppen har flera olika verk-
samheter, men den sammanhållande målsättningen är att stödja
sociala aktiviteter som kan förbättra det dagliga livet för männi-
skor som har det svårt. Man gör det genom att försöka kombinera
bostad, arbete och omsorg på det lokala planet. På så sätt vill man
motverka främlingskap och att människor hamnar utanför samhäl-
let. Föreningen erbjuder lokaler att vara i och utrustning att arbeta
med. Till exempel startas självhjälpsgrupper för människor som
återhämtar sig från psykiska problem. Föreningen arrangerar även
‘öppet hus’ med aktiviteter för arbetslösa och äldre och arrangerar
kurser för hemmafruar och arbetslösa. Dessutom har föreningen
tre matsalar där man serverar måltider till låg kostnad och man
levererar också mat och andra dagligvaror till sjuka och gamla i
hemmen.

Föreningen drar på resurser från flera olika håll i samhället. En
stor del av resurserna till verksamheten kommer från Penning-
automatföreningen, men också från Espoo Stad, det lokala arbets-
förmedlingskontoret och diverse ideella föreningar. Föreningen
fick tidigare även pengar från EU-fonden för mat till fattiga,
arbetslösa och pensionerade (Dolgov, 1997:34-35). Vidare kan
man i föreningen utan extra kostnad använda arbetskooperativets
utrustning och material. Till exempel lånar de både lastbil och per-
sonbil för matleveranser och flyttservice, och man har tillgång till
kopieringsmaskiner, datorer, telefoner och kontorsmaterial. På det
sättet kan den ideella föreningen utnyttja ett överskott som genere-
rats i den kooperativa verksamheten. 

Sammanfattning och diskussion
Exemplet Hyvä Arki är en god illustration av det faktum att ett
arbetskooperativ och en ideell förening kan ha nytta och utbyte av
varandra genom att dela på utrustning och utbyta kunskaper.
Föreningens medlemmar har specialiserat sig på vissa sociala frå-
gor (människor med fysiskt och mentalt nedsatt kapacitet, hem-
tjänst och arbetslöshet) och därigenom utvecklat vad som skulle
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kunna kallas empirisk kunskap eller erfarenhetskunskap (se
Borkman, 1976; Schubert och Borkman, 1994). Medlemmarna i
kooperativen samlar också på sig både empirisk kunskap och
expertkunskap från sina olika yrkesbakgrunder. Det är viktigt att
kunna utnyttja och kombinera båda dessa kunskapsbaser, när man
arbetar med krävande kvalitetsarbete inom ett område som social
välfärd, och när man försöker skapa nya jobb.

När de är framgångsrika, skapar den ideella föreningen och
arbetskooperativen i Hyvä Arki-gruppen tillsammans en väg för
människor, ut ur arbetslöshet och in i betalt arbete. Arbetslösa och
handikappade personer med nedsatt fysisk och mental kapacitet kan
delta i aktiviteter och öva upp sin arbetsförmåga på ett antal olika
områden. Efter en tids övning i föreningen kan de anställas i koope-
rativet. Detta sätt att närma sig sysselsättningsproblemen, visar hur
marknadsaktiviteter och innovativt socialt arbete kan kombineras
för att integrera människor i betalt arbete (Pättiniemi, 2000).

Hyvä Arki-gruppen representerar en typ av mellanverksamhet
med ett nära samarbete mellan ideell och kooperativ verksamhet,
men dess organisationer drar också på resurser och relationer med
flera andra aktörer i sin omgivning, till exempel när det gäller
finansieringen av verksamheten. Adalbert Evers har föreslagit att
man skulle kunna kalla denna typ av organisationer för övergångs-
verksamheter eller hybridorganisationer. I denna typ av organisa-
tion använder man sig av olika typer av resurser och har kontakter
med alla olika sfärer i samhället. Därför är det också, menar Evers,
onödigt att försöka ha någon klar uppdelning mellan olika sektorer
och aktörer när man arbetar med och analyserar denna typ av
organisation (Evers, 1995:160).

De preliminära resultaten i denna studie tyder på att den typen
av ideell och kooperativ verksamhet som vi har studerat har vissa
gemensamma drag, även om de ofta har placerats i två ändar av ett
kontinuum. Vad kan människor i ideella föreningar och i arbets-
kooperativ lära av varandra? Några seminarier om tredje sektorn
med detta dubbla perspektiv visar att det finns vissa gemensamma
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drag (Nylund, 1997). Det finns till exempel ett behov av att känna
till finansieringsmöjligheter, principerna för hur man driver en för-
ening eller ett kooperativ, hur man gör en budget, hur man arbetar
med lobbying och hur man samarbetar med myndigheterna i det
egna landet och i EU. Många frågeställningar är således av det
finansiella och strukturella slaget, men det finns även behov av
gemensamma insatser för att utveckla formerna för hur man grad-
vis sätter igång ett projekt.

Idag är finansieringen kortvarig för många projekt, ibland
sträcker den sig bara över ett eller två år. Under den tidsrymden är
det sällan lätt att sätta igång någonting och få det att flyta, särskilt
inte om alla projektarbetare och frivilliga är nya för varandra. Det
finns också en viss oro för att innovationer kommer att försvinna
när verksamheten blir mer officiell (till exempel efter registrering-
en av föreningar och kooperativ). Man måste också ständigt åter-
rapportera till finansiärer och andra kontrollinstanser. Ideell och
kooperativ verksamhet måste övervakas på något sätt för att und-
vika att det offentliga ekonomiska stöd som finns för dessa former
missbrukas, men vem bör göra det?

I många studier betonar man att det frivilliga sociala arbetet är
ett komplement till, inte en ersättning för, de välfärdstjänster som
produceras av den offentliga sektorn (se till exempel Matthies,
1994; Powell och Guerin, 1997:24). Borkman (1976) menar att en
del insatser på det sociala området bygger på ingående empirisk
kunskap, till exempel arbete med utsatta gruppers rättigheter,
självhjälpsinsatser, viss typ av rådgivning och funktionen att vara
stödperson. Dessa insatser skulle inte kunna existera utan det civi-
la samhällets organisationer. Vem skulle annars försvara de arbets-
lösas rättigheter, slåss för etniska minoriteter, ovanliga sjukdomar
eller handikapp? Det kunde, och borde också egentligen, enligt
vår mening, vara en del av det grundläggande ansvaret för politi-
ker eller de professionella.

Många professionella har varit, och är fortfarande, visserligen
aktiva i arbetet med att föra fram en del frågor när det gäller såväl
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det sociala fältet som inom hälsovården eller arbetsmarknadsfrågor
(se till exempel Matthies, 1990, eller Mähönen, 1996). Men utan
egna direkta erfarenhetskunskaper är dessa personer kanske inte
lika entusiastiska inför sociala förändringsprojekt som medborgare
med personliga erfarenheter är. Är framväxten av ideella föreningar
och sociala kooperativa inom social omsorg och hälsovård möjligen
ett tecken på att vi är på väg att lämna idén om den goda välfärds-
staten för ett välfärdssamhälle, där medborgarnas deltagande och
gräsrotsinitiativ ges ett ökat utrymme genom den tredje sektorns
organisationer, såsom till exempel Pestoff (1998) argumenterar?
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Basta Arbetskooperativ1

En amfibie med kooperativ identitet?

Svensk missbrukarvård har alltsedan 1960-talet kännetecknats
av en sorts trendkänslighet. Varierande behandlingsideologier

har kommit på modet och därmed snabbt slagit igenom inom vård
och behandling av missbrukare. Olika former av miljöterapi, psy-
koterapeutiska skolor av varierande slag och nu senast Minnesota-
modellen, är exempel på inriktningar som periodvis snabbt tagit
över stora delar av det aktuella fältet (Bergmark och Oscarsson,
1992, 1994). 

Trots att förespråkarna för en viss inriktning inte alltid har ambi-
tionen att utgöra ett nytt alternativ till all annan missbrukarvård,
utan snarare ser den nya ansatsen som ett komplement, tycks fältet
i sin helhet vara känsligt för trender. En viss inriktning kan få
snabbt och omfattande genomslag både i retoriken kring miss-
brukarvården och i den faktiska framväxten av nya verksamheter.
Under 1990-talet har ett nytt koncept introducerats: arbetskoope-
rativ uppbyggda kring självhjälpsprinciper. Inspirationen har i stor
utsträckning hämtats från Italien, och San Patrignano utanför
Rimini har ofta lyfts fram som ett positivt exempel.
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Vård- och behandling i Sverige är, och har i stor utsträckning
också varit, offentligt finansierad. Detta gäller även den sociala
omsorg som drivs i ideell eller frivillig regi (Lundström och
Wijkström, 1997). Svensk missbrukarvård uppvisar vidare relativt
enhetliga institutionella former. När det gäller de huvudmän som
producerar vård och behandling har det dock skett en kraftig för-
skjutning under de senaste 15-20 åren. Från att ha varit en vård-
form i huvudsak producerad av stat, landsting och kommun har
privata vårdgivare i form av stiftelser och aktiebolag tagit över en
stor del av produktionen. Vid ingången av 1980-talet producerades
missbrukarvård till cirka 70 procent av offentliga vårdgivare och
till cirka 30 procent av privata vårdgivare. Drygt tio år senare var
siffrorna de omvända, det vill säga 70 procent av vården produce-
rades av privata vårdgivare och endast 30 procent av stat och kom-
mun. Denna trend stagnerade under 1990-talet (Socialstyrelsen,
1996).

Kooperativa lösningar inom vård och omsorg har traditionellt
ingen stark position i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har floran
av sådana alternativ dock vuxit kraftigt och kallas ofta nykoopera-
tion. Främst har det handlat om föräldrakooperativa daghem, men
även inom till exempel äldreomsorg, psykiatri samt missbruksvård
och -rehabilitering har den sociala kooperativa verksamheten till-
tagit. I många andra europeiska länder har denna utveckling star-
tat tidigare. I dessa länder har man också sedan tidigare en mer
omfattande erfarenhet av kooperativ verksamhet inom just dessa
områden. Denna typ av verksamhet inkluderas regelmässigt i vad
man inom Europeiska Unionen valt att beteckna som ”social eko-
nomi” (se till exempel Kulturdepartementet, 1999; Olsson, 1994;
Trägårdh, 2000; Wallsten, 2000 eller Wijkström, 1999).

Förutom vårdideologiska svängningar och olika impulser från
kooperativ verksamhet inom vård och omsorg, påverkas miss-
brukarvården också av den ekonomiska situationen inom den
svenska offentliga sektorn. Den bild av det ekonomiska klimatet
som träder fram under 1990-talet är tydlig. Generellt sett har kom-



munerna skärpt kontrollrutinerna och infört mer marknadsmässi-
ga modeller för att handla upp vård och rehabilitering. Kommu-
nerna har under 1990-talet blivit mer restriktiva med att skicka
missbrukare på traditionella behandlingshem. Man måste spara
pengar och i den processen är inte missbrukarvården särskilt prio-
riterad. Kommunerna har också utvecklat olika strategier för att
balansera det övertag man tidigare upplevt att vårdsäljarna haft
och bland annat börjat samverka för att kunna ställa större krav
på kvalitet och lägre kostnader. Ibland har man till exempel sam-
ordnat sig i större grupper för att försöka uppnå både god kvalitet
och rimliga kostnader inom vården och rehabiliteringen av ”sina”
missbrukare (Socialstyrelsen, 1996). 

I samband med att missbrukaromsorgen har vidkänts betydande
resursminskningar försöker man i kommunerna i ökande utsträck-
ning också hitta billigare alternativ till den relativt sett dyra
behandlingshemsvården. Att till exempel härbärgera en missbru-
kare på hemmaplan i någon typ av lokal dagverksamhet kostar i
genomsnitt mindre än hälften av vad en traditionell behandlings-
hemsplats kostar.

Ytterligare ett exempel på internationella impulser är att de nya
deltagardrivna ställen som växer fram ute i Europa har en pris-
sättning för den rehabilitering man erbjuder som framstår som
mycket konkurrenskraftig. Det är lätt att inse att en sådan aspekt
intresserar hårt pressade svenska kommuner med en ansträngd
ekonomisk situation.

De aktuella ideologiska förändringarna som svensk missbrukar-
vård genomgått har, tillsammans med den förändrade ekonomin i
kommunerna och förekomsten av exempel på till synes framgångs-
rik social kooperativ verksamhet från medelhavsområdet, utgjort
grunden för den verksamhet som nu bedrivs på Basta Arbets-
kooperativ utanför Järna. Sedan hösten 1994 bedriver en liten
grupp före detta missbrukare här omfattande rehabilitering av nar-
kotikamissbrukare.
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Fokus och syfte
Hittills har fenomen som Basta Arbetskooperativ och Roo Gård
(som drivs av Länkarna i Johanneshov, Stockholm) tillfört såväl
den svenska debatten som praktiken på området en intressant
dimension. Förväntningarna och förhoppningarna på dessa försök
tycks på många håll vara stora samtidigt som det verkar finnas
många skeptiker. Rehabilitering av missbrukare utan traditionell
behandlingspersonal, i kombination med ambitionen att samtidigt
utveckla en produktion på marknadsmässiga villkor i ett privat
vinstdrivande företag som är självständigt gentemot den offentliga
sektorn, utmanar etablerade föreställningar. Detta skapar speciella
förutsättningar för organiseringen av verksamheten men också för
de sociala roller som utvecklas i en sådan verksamhet. I och med
detta uppstår situationer som är viktiga att identifiera och analyse-
ra, både för att förstå det ”inre livet” och för att förstå organisatio-
nens möjligheter att ta sig fram i sin organisatoriska miljö
(Hansson och Wijkström, 1998). 

Det är villkoren för och utvecklingen av dessa speciella förut-
sättningar vi avser att belysa i detta kapitel. Vi tänker pröva tesen
att Basta Arbetskooperativ bör förstås som en organisatorisk
”hybrid”, eller ”amfibisk” organisation mellan, i det här konkreta
fallet, en behandlingsinstitution inom missbrukaromsorgen och ett
privat företag, en organisationsform som kännetecknas av ”var-
ken-eller” eller ”både-och”.

Den studie som ligger till grund för kapitlet är en större fallstu-
die där Basta Arbetskooperativ följts, både med avseende på den
sociala och den företagsekonomiska utvecklingen. Insamlade data
består av direkta observationer, omfattande intervjuer med såväl
lärlingar och kooperatörer som informanter i Bastas organisatoris-
ka omgivning. Olika typer av skriftliga dokument har systematiskt
analyserats bland annat som underlag för presentationer och ana-
lyser av Bastas ekonomiska transaktioner. 

Kapitlet, som i huvudsak kommer att handla om svenska Basta
utanför Järna, börjar dock med en kort diskussion om vad som
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kännetecknar arbetskooperation och nya kooperaiv, följt av en
introduktion av San Patrignano utanför Rimini i Italien. San
Patrignano har mycket tydligt stått som förebild för Basta och för
att förstå uppkomsten och verksamheten där behöver förlagan
beskrivas. Ett antal gånger har stora delar av Basta varit nere på
San Patrignano i Italien och bott och levt tillsammans med lär-
lingsgrupper där. Det beskrivs vid samtal som omtumlande upple-
velser. I stort sett alla kommentarer och synpunkter är starkt posi-
tiva utan att man tror att det är möjligt eller ens rimligt att man
skulle kunna överta alla inslag i hur man gestaltar vardagslivet på
San Patrignano. Några specifika särdrag i Bastas utveckling
karakteriseras därefter som underlag för en diskussion om ”hybri-
der” som ett sätt att förstå nya organisatoriska former i gränslandet
mellan marknad och stat (se också Pestoff, 1991), och vi för även
en diskussion om den kooperativa dimensionen.

Nykooperation och arbetskooperativ
Ny kooperation finner vi ofta inom för svensk kooperation icke-
traditionella fält som skola, barnomsorg, rehabilitering och hälso-
vård. Då aktörerna i huvudsak opererar på det sociala fältet kallas
den även social kooperation. Nya sociala kooperativ tycks i vissa
väsentliga aspekter skilja sig från tidigare etablerad konsument-
eller producentkooperation. Vad är det då som är nytt med de nya
kooperativen, förutom att de är verksammma inom nya områden?

Traditionell kooperation svarade mot behov som uppstod på
grund av kapitalasymmetrier. Vanligt folk gick samman med sina
begränsade ekonomiska resurser och en begränsad köpkraft som
insats, för att erbjuda ett alternativ till mer kapitalstarka köpmän
och byggherrar. Om etablerad kooperation är sprungen ur en
ojämn fördelning av kapital tycks nykooperationen istället hämta
kraft ur en informationsasymmetri (Wijkström, 1998, 1999).

Gentemot en genomprofessionaliserad vård- och omsorgsappa-
rat befinner sig den enskilde brukaren – som förälder till barn i
skola och barnomsorg, som brukare eller anhörig inom äldreom-
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sorg eller som handikappad med behov av rehabilitering och soci-
alt stöd – i ett underläge när det gäller information och kunskap.
Möjligheterna att påverka och ställa krav är begränsade. Hur
avgör vi om resursförbrukning och resursfördelning är rimlig?
Vad kan vi ställa för krav? Hur bedömer vi kvalitet? Frågorna
aktualiseras när resurser till offentlig sektor krymper. Kooperativa
alternativ med större brukarinflytande och ökad egen kontroll
över verksamheten, erbjuder i det läget en möjlighet att själv
bestämma, att ta ansvar och vara delaktig utan att den egna insat-
sen i tid och pengar behöver vara orimligt hög. 

En bärande idé i kooperativt företagande är vidare att koopera-
törerna lägger in vissa egna resurser (en insats) i kooperativet. Ett
karakteristiskt drag i nykooperationen är att man där ofta tycks
använda sig av en eller annan form av ”rätt till stöd” från offentlig
sektor, som en viktig del i denna insats. Ur det perspektivet kan vi,
baserat på ett rättighetstänkande – rätt till barnomsorg, rätt till
rehabilitering, och så vidare – betrakta uppkomsten av nya sociala
kooperativ som ett sätt att tillföra den rätt till offentligt stöd som
deltagarna (kooperatörerna) har, som en viktig insatsresurs för
kooperativet (Stryjan och Wijkström, 1996:14). 

Basta erbjuder tidigare missbrukarna riktiga jobb i ett eget före-
tag som ägs gemensamt i form av vad man uppger ska vara ett
arbetskooperativ. Ett arbetskooperativ är en form av medarbetar-
ägda företag. Lindkvist (1989:24) definierar ett medarbetarägt
företag som ett ”företag där över hälften av det ansvariga kapitalet
ägs av minst en tredjedel av medarbetarna” och menar att fördel-
ningen av kapital bland ägarna dessutom ska vara någorlunda
jämn. Han fortsätter:

Bland de medarbetarägda företagen uppfyller en del en snävare
arbetskooperativ definition. Denna ges av Internationella Koope-
rativa Alliansen (ICA), vars principer innebär öppet medlemskap
för samtliga anställda, en man – en röst, begränsad kapitalränta och
överskottsdelning efter andel utfört arbete.

(Lindkvist, 1989:25)
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San Patrignano 

Missbrukarvården i Italien är inte utbyggd på samma sätt som i
Sverige. Antalet vårdplatser uppgår till cirka 40 000 men behovet
är mot bakgrund av missbrukets omfattning mångdubbelt större.
Antalet vårdplatser utan statlig eller kommunal inblandning är för-
hållandevis stort och de enheter som drivs av katolska kyrkan är
relativt många.

Eftersom drogmissbruket är ett massfenomen på ett annat sätt
än i Sverige, befinner sig sådana frågor oftare också i politikens
centrum i Italien. Landet har under de senaste 25 åren vidare gjort
sig känt för en politisering av vård- och omsorgsfrågor, framförallt
när det har gällt psykiatri och missbrukarvård. 

Under 1990-talet har italiensk missbrukarvård uppmärksammats
i ett stort antal tidningsartiklar samt TV- och radioprogram här
hemma i Sverige. Det har framförallt handlat om ett enda ställe:
San Patrignano utanför Rimini.

På bergskullarna utanför staden härbärgerade San Patrignano
under det första halvåret 1995 drygt 2 000 personer som själva
sökt sig dit för att komma till rätta med sitt, ofta mycket avancera-
de, drogmissbruk. San Patrignano startade för drygt 20 år sedan
(1978) på initiativ av en hotellägare i Rimini. Med goda vänners
hjälp tog sig Vincenzo Muccioli an ett mindre antal ungdomar med
drogproblem på sin lantegendom San Patrignano där huvuddelen
av den nuvarande verksamheten också är belägen. 

Arbete och kamratskap utgjorde redan från början hörnpelare
kring vilka verksamheten byggdes upp. Arbetet sågs som ett medel
att åstadkomma personlig växt och mognad samtidigt som man på
så sätt också skulle kunna sörja för en del av sina egna behov när
det gällde mat och logi. I samband med Vincenzo Mucciolis död
1995 expanderar San Patrignano inte längre volymmässigt utan
antalet deltagare sjönk till cirka 1 400 under perioden juli 1995 till
och med årsskiftet 1996/97.
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San Patrignanos struktur
Efter hand som San Patrignano växte och fick relativt stora ekono-
miska marknadsframgångar med sin produktion, växte också kriti-
ken mot att Vincenzo Muccioli privat tycktes förmera familjens
kapital på de arbetande missbrukarnas bekostnad. Delvis som ett
svar på denna kritik överförde Muccioli sina tillgångar till en stif-
telse och ett antal självständiga juridiska enheter (sociala koopera-
tiv) bildades för att reglera själva produktionen på San Patrignano.
Det får delvis betecknas som ett resultat av regionala och lokala
traditioner att den huvudsakliga företagsform som valdes för San
Patrignano blev just kooperativ. Den kooperativa företagsformen
är i denna del av Italien mycket stark och har långa historiska tra-
ditioner, inte minst inom livsmedelsindustrin.

Under 1991 instiftades också en ny lag som reglerar förhållan-
den för just sociala kooperativ – kooperativ verksamhet med ett
uttalat socialt syfte. Lagen innehåller anpassade (mer gynnsamma)
regler när det gäller beskattning, redovisningsskyldighet samt sär-
skilda ändamålsskrivningar som skall göra det lättare att driva
verksamheter som till exempel vård- och behandlingshem i koope-
rativ form (se Lag nr 381, 1991). 

Ett redan tidigare existerande kooperativ på San Patrignano
ombildades nu till ett socialt kooperativ under denna speciallag.
Anledningen till att man valt att lägga huvuddelen av den företags-
mässiga verksamheten på San Patrignano i kooperativ form verkar
ha varit att man på så sätt kom i åtnjutande av de ekonomiska och
skattemässiga fördelar detta innebär, snarare än ett uttryck för en
vilja att utveckla solidariskt ägande och demokratisk ledning av
verksamheten. 

Ägandet och all makt över den egendom där San Patrignano lig-
ger är koncentrerad till den allmännyttiga (italienska: ente morale)
stiftelse som ägarfamiljen Muccioli bildade 1985. Enligt San
Patrignanos egna presentationsbroschyrer tycks denna stiftelse
äga, eller åtminstone kontrollera, även de tre sociala kooperativ
som bedriver den egentliga näringsverksamheten (se Figur 1). 
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Figur 1.
Schematisk bild över San Patrignanos organisationsstruktur.

Därtill kommer en free association (ungefär ideell förening) som
fungerar som en stödförening för San Patrignano och också har
som funktion att slussa ut de personer som gått igenom program-
met tillbaka till samhället. San Patrignano Free Association är
dessutom stommen i det lilla samhälle som växt fram. Föreningen
tycks bära ansvar för de grundläggande funktioner man finner i ett
mer traditionellt samhälle och som vanligen ligger utanför företag
och näringsliv; som barnomsorg, grund- och gymnasieskola, fort-
satta studier och utbildning, hälsovård, juridisk assistans och fri-
tidsaktiviteter; ett slags ‘offentlig sektor’ i miniformat inom San
Patrignano. Till detta är ytterligare en stiftelse av insamlingskarak-
tär kopplad. De tre kooperativen och stiftelserna är tillsammans
medlemmar i ytterligare ett kooperativ – ett kooperativt konsorti-
um – som administrativt fungerar som ett moderbolag. 
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Sedan drygt tio år tillbaka tycks San Patrignano således vara
organiserat mer eller mindre som en ‘ideell koncern’, om man skall
dra en parallell till det privata näringslivet.

De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten på San
Patrignano har varit omgärdade med en hel del sekretess, vilket
har lett till att relativt lite är känt. Det är dock viktigt att förstå att
San Patrignano sköts med mycket små statliga eller kommunala
bidrag och ersättningar. Verksamheten tycks i huvudsak drivas
med hjälp av gåvor och donationer från italienska företag och
enskilda privatpersoner tillsammans med ett betydande överskott
från de egna – ofta mycket arbetsintensiva – affärsverksamheterna.
Dessutom tycks man ha uppnått en relativt hög grad av självför-
sörjning när det gäller till exempel livsmedel. En stor del av de
pengar som behövs för att driva och utveckla San Patrignano kom-
mer genom gåvor och donationer från välbärgade privatpersoner
och italiensk företagsamhet. Verksamheten tycks även i relativt
hög grad vara självförsörjande och uppmärksammas för sina
marknadsframgångar och snabba tillväxt. Professionella vårdare
eller behandlare saknas helt och de personer som startade stället
hade ingen tidigare koppling till vård eller behandling.

På samma sätt som den offentliga sektorn medvetet har hållits
utanför verksamheten på San Patrignano hade Vincenzo Muccioli
också ett svalt förhållande till både katolska kyrkan och den itali-
enska vänstern. Dessa tre huvudmän är annars traditionellt de
främsta producenterna av missbrukaromsorg i Italien. Först efter
det att grundaren Vincenzo Mucciolo avlidit tycks den katolska
kyrkan och San Patrignano närma sig varandra. Vid Mucciolos
begravning fanns till exempel ett flertal katolska biskopar närva-
rande. 

En filantropisk tradition, med ett litet inslag av kommunal eller
statlig inblandning, tillsammans med en tydlig fokusering på
arbetsintensiv produktion av hög kvalitet riktade till en marknad,
är dimensioner som radikalt skiljer verksamheten från de flesta
andra alternativ både i Italien och i Sverige.
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Produktion för marknaden
I ett inledningsskede kretsade verksamheten på San Patrignano
kring sysslor som naturligt finns på en lantgård och var i huvudsak
koncentrerad till jordbruket på den lantegendom där man en gång
startade. Dessa verksamheter låg i det första kooperativ man star-
tade och där finner vi fortfarande bland annat grönsaksodlingar
och växthus, en stor djurbesättning på cirka 300 mjölkkor och ett
mejeri. Vidare odlar och lagrar San Patrignano sitt eget kvalitets-
vin samt föder upp rashästar och brukshundar för försäljning.
Redan från starten tycks den produktion som San Patrignano
ägnat sig åt ha varit framgångsrik på marknaden. Det har funnits
en medveten satsning på hög kvalitet på de produkter som skall
säljas och en medveten satsning på nischer där det funnits möjlig-
heter att nå en spjutspetsfunktion. Lite slagordsmässigt tycks man
mena att går det bara att omsätta den kreativitet och energi som
krävs för att hålla igång ett avancerat drogmissbruk, så går det
också att ha höga målsättningar för den produktion man bedriver
på San Patrignano. Man bör också betänka att organisationen haft
marginella kostnader för sin arbetskraft jämfört med liknande
vinstdrivande verksamheter. Detta har inneburit att man kunnat
lägga ner relativt sett mer arbete i sina produkter och tjänster än
vad man kunnat i ett vanligt företag. 

De verksamheter man successivt utvecklat under senare år har
skilt sig från de tidigare. Å ena sidan har verksamheten utvecklats
mot mer avancerade hantverk. Deltagarna på San Patrignano är, å
andra sidan, ofta mycket unga människor som kommer från en
utpräglat trendig ungdomskultur, svag för spektakulära och häfti-
ga inslag. Implicit tycks det som en fördel att också satsa affärs-
mässigt på sådana områden som kan ha en egen attraktionskraft. I
de nyare kooperativen syr man därför modekläder och pälsar,
arbetar med modern avancerad datorgrafisk fototeknik och audio-
visuell produktion och ger även ut en egen tidning. På anläggning-
en har man också en egen zoologisk trädgård och i en konstateljé
arbetar man med precisionsarbete som restaurering av antika tav-



lor och möbler och tillverkar egna handgjorda tapeter. Vidare
ägnar man sig åt traditionellt hantverk som snickeriprodukter,
smide, keramik, vävning men även med marmor och tegel. Genom
försäljningsställen i bland annat Rom och New York säljer man
sedan de mest exklusiva produkterna. 

San Patrignanos Rehabilitering 
Den genomsnittliga vistelsetiden för de personer som fullföljer pro-
grammet på San Patrignano är 2-3 år. En betydande andel stannar
ännu längre – upp till fem år – och för en mindre kärntrupp har
San Patrignano blivit det samhälle man valt att stanna kvar och
leva i. Själva innehållet i San Patrignanos rehabilitering har i itali-
ensk debatt tidvis varit föremål för mycket omfattande och heta
diskussioner. Debatten har oftast handlat om yttringar av vad man
uppfattat som mycket hård social kontroll och för det italienska
samhället mycket kontroversiella tvångsåtgärder. I princip alla som
kommer till San Patrignano söker sig dit frivilligt. Ända tills för
något år sedan fanns spektakulära köer utanför San Patrignanos
entré. Desperata missbrukare sökte sig till San Patrignano och
övernattade i dagar och ibland i veckor i sträck utanför grindarna i
hopp om att genom att visa sin motivation på ett sådant sätt bli
antagna tillprogrammet. Dessa köer var ett viktigt inslag i såväl
mytbildningen om som arbetet på San Patrignano, och så länge
Vincenzo Muccioli levde bemödade han sig också personligen om
att besluta om varje intagning. 

Väl inne på San Patrignano vidtar en första period av extra hård
social kontroll. Under den perioden prövar den nye också på olika
arbetsområden för att se vilket yrke som det kan passa att gå in i på
längre sikt. Den hårda kontrollen motiverar man med att många
annars skulle försvinna därifrån när det börjar ta emot och den
behovsrepertoar som är förknippad med missbruket frustreras. Så
till exempel lämnas en nyantagen aldrig ensam under denna period.
I arbetet, i pauser, på toaletten, på fritiden och på nätterna finns all-
tid någon äldre deltagare med i den nyes omedelbara närhet.
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Bolognastudien
En omfattande uppföljningsstudie av ett stort antal av de personer
som har genomgått San Patrignanos program genomfördes av en
grupp forskare i mitten av 1990-talet (Guidicini och Peretti, 1995).
Syftet var att analysera levnadsförhållanden och attityder hos de
personer som lämnat San Patrignano efter att ha vistats där så lång
tid att man kan tala om att vistelsen haft en rimlig påverkan.
Resultaten bygger alltså på svar från en ‘hård kärna’ av individer
som har varit motiverade att berätta om sin tid på San Patrignano.
Majoriteten av undersökningsgruppen har vistats lång tid i verk-
samheten, tre år eller mer. Två teman uppmärksammas särskilt i
den italienska rapporten och lyfts fram som centrala teman i infor-
manternas berättelser, nämligen arbetets betydelse och vad for-
skargruppen valde att kalla ‘cityeffekten’.

Arbete och kamratskap var och är de ideologiska utgångspunk-
ter som man uppger att San Patrignano bygger på. Synen på arbe-
tet och arbetets värde har alltid uppfattats som central i diskussio-
ner om vård, behandling och rehabilitering av missbrukare. Det
som, enligt forskargruppen, utvecklats hos ett flertal före detta del-
tagare är en affektiv dimension i förhållandet till arbete parallellt
med dess självklart instrumentella värde. Att vara uppfylld först på
en nivå som berör dig personligen och sedan i arbetet – ”att arbeta
med stolthet” – innebär just att känslomässigt vara berörd på ett
sådant sätt att arbetets innehåll kommer i andra hand. 

Att vara berörd i det här sammanhanget blir, när det kopplas
ihop med arbete, framförallt att bli medveten om andra, de som är
nära dig, och ta ställning eller engagera sig. Denna nära koppling
mellan arbete och engagemang innebär, enligt forskargruppen, att
man tillägnat sig ett förhållningssätt till arbete som uttryck för ett
kollektivt medvetande och inte som ett individualistiskt självför-
verkligandeprojekt. Här finns en dimension i arbetet av att dela
någonting med någon annan på ett känslomässigt djupare plan
som av en del deltagare på San Patrignano uppfattas som helt cen-
tralt. Arbetet ses som en arena där ansvar uppfylls och engage-



mang fullföljs. Arbetet blir på så sätt ett medel genom vilket indi-
viden kan ta ett ansvar som går utanför det privata och där enga-
gemang för andra och för ett kollektiv gestaltas (Guidicini och
Peretti, 1995).

Den lilla gruppens funktioner är välkända och betydelsefulla i
ett behandlings- och förändringssammanhang. Forskargruppen
lyfte dock fram ett annat framträdande drag i det mini-samhälle
som San Patrignano utgör. Det handlar om ställets storlek, rums-
ligt och organisatoriskt, och den stora mängden av människor och
man har valt att tala om en cityeffekt. Just detta drag pekas av
respondenterna ut som något mycket viktigt när man började sin
tid på San Patrignano. 

Som viktiga drag i cityeffekten betonar de italienska forskarna
fenomen som anses känneteckna den moderna stadens sociala liv,
det fruktbara i att parallellt delta i många olika sociala subsystem
med varierande roller och positioner, att vara i kontakt med ett
stort antal individer och att hantera tvetydiga och ofta motsatta
intryck. Detta går delvis på tvärs med den idealiserade bilden av
den lilla gruppens gemenskap. ‘Den andre’, symboliserad av den
stora massan av människor i samma belägenhet men som på San
Patrignano verkar leva ett ordnat liv, gör ett intrång, med ett slags
homogen heterogenitet. Detta skakar mycket påtagligt om den
nyanlände. 
Umgänget i de små arbetsgrupperna sätter förändring på det psy-
kologiska planet i rörelse men forskarna menar att det är city-
effekten som fungerar som ett slags ‘detonator’ för denna förän-
dring. San Patrignano kommer så småningom för många att funge-
ra som en familj men det första intrycket är av en mycket mer
omskakande karaktär. Det upplevs som en organisatorisk realitet
som framstår som så mäktig att det kan vara möjligt att ge upp det
tidigare så hårda skal man omgivit sig med. En slutsats som dras är
att ”small is beautiful” inte alltid gäller i rehabiliteringssammanhang
(Guidicinin och Peretti, 1995). 
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Basta Arbetskooperativ

San Patrignano introducerades som idé i Sverige i slutet av 1980-
talet av Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare
(RFHL). Vid en studieresa till Italien våren 1989, med personal
från flera RFHL-drivna behandlingshem i Sverige, gjordes, mer
av en tillfällighet, ett studiebesök på San Patrignano. Man fann en
till synes mycket framgångsrik verksamhet i stor skala men helt
utan professionella vårdarbetare. Hur var detta möjligt? Förvir-
ringen var närmast total. Att nästan 1 000 tunga narkotikamissbru-
kare levde ett till synes välordnat socialt liv i ett eget litet samhälle
och dessutom framgångsrikt tycktes arbeta med företagsmässig
produktion som hade avsättning på konkurrensutsatta marknader,
låg så långt ifrån den behandlingsverklighet som en svensk social-
arbetare eller politiker var van vid.

Ett drygt år efter den första studieresan genomfördes en ny resa
till San Patrignano. Fyra kommuner – Botkyrka, Haninge, Nynäs-
hamn och Tyresö – hade skapat en samrådsgrupp av politiker och
tjänstemän. Man hade till uppgift att komma med förslag kring en
samordning av missbrukarvården och vid ett sammanträde under
våren 1990 inbjöds Alec Carlberg, RFHL:s dåvarande förbundsse-
kreterare, till att informera om San Patrignano. Detta ledde till att
Alec Carlberg fick i uppdrag av kommunerna att genomföra en
förstudie av förutsättningarna för att starta ett arbetskooperativ
för före detta missbrukare i Sverige (Carlberg, 1991).

En projekteringsfas avtalades med de fyra Södertörnskommu-
nerna å ena sidan, och RFHL å den andra. Under projekterings-
processen beslutade sig de fyra Södertörnskommunerna för att
under 4-5 år ge det kooperativ som skulle startas ekonomiskt
stöd. Efter denna period, menade kommunrepresentanterna,
skulle kooperativet vara självgående och inte längre behöva kom-
munala pengar. Från och med årsskiftet 1993/94 blev det dessut-
om klart att ytterligare två kommuner bestämt sig för att ansluta,
Huddinge och Södertälje. 
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Under en period var ett 80-tal personer aktiva i grupper där
man studerade grunderna i kooperativt företagande och diskutera-
de de ideologiska principer som var bärande för förebilden San
Patrignano. Inledningsvis uppstod svårigheter med att hitta en
lämplig plats för kooperativet men vid halvårsskiftet 1994 kunde
de första kooperatörerna flytta in i ett före detta behandlingshem. 

Ideologiska principer
I förstudien Södertörnsmodellen har Alec Carlberg formulerat ett
antal ideologiska principer som han menar fungerar styrande för
vardagen på San Patrignano (Carlberg, 1991). Principerna – arbe-
tets roll, solidaritetstanken, kvalitetstanken, det ekologiska tän-
kandet, oberoendets stolthet samt den efteråt tillkomna principen
exemplets makt – var vägledande för uppbyggnaden av Basta.
Huvuddragen i de ideologiska principerna är:

ARBETE Att producera för en marknad är mycket viktigt och arbe-
tets nödvändighet är helt central i denna process. Vidare måste
man, för att arbetet skall ha en rehabiliterande funktion, förstå vär-
det av produktionen, att den har en samhällsnyttig funktion. Till
skillnad från San Patrignano tillkommer på Basta en dimension av
demokratisk kontroll över det egna arbetet för vissa av deltagarna
– kooperatörerna – via medlemskapet i den ideella föreningen.
Arbetet ses som ett medel för att uppnå rehabiliterande målsätt-
ningar och genom arbetet kan individen tillägna sig ett nytt för-
hållningssätt, ett sätt att tänka och känna om sig själv och andra,
som går på tvärs mot rollen och det tidigare livet som missbrukare. 

SOLIDARITET På Basta menar man att den enskildes bidrag till koo-
perativets expansion är en solidaritetsyttring för alla de missbruka-
re som ännu inte har fått tillgång till denna form av rehabilitering.
Man menar vidare att solidariteten naturligt också sträcker sig till
andra grupper av marginaliserade och socialt utsatta människor i
samhället.

BASTA ARBETSKOOPERATIV � Hansson och Wijkström260



KVALITET Genom att arbetsuppgifterna är relaterade till omgiv-
ningen blir det nödvändigt att upprätthålla hög kvalitet för att
behålla sina kunder och försvara uppnådda positioner på markna-
den. Kort sagt: sköter man inte sina åtaganden kan man inte
behålla sina uppdrag och därmed inte heller generera intäkter. I
förlängningen hotas hela verksamhetens existens. Kvalitet kopplas
även till värdet av produktionen på Basta. ”Att producera produk-
ter utan kvalitet, som därtill också är förkastliga ur ekologisk syn-
punkt är inget värdefullt arbete. Ett monotont terapiarbete för att
få tiden att gå har inte något värde” (Carlberg, 1991:14). Kvalitet
har även bäring för innehållet i det liv man förväntas leva på Basta.

EKOLOGI Det ekologiska tänkandet skall genomsyra både den pro-
duktion av produkter som säljs på marknaden och det som konsu-
meras inne på kooperativet. Allt ifrån det personliga, vad man äter,
vilken sorts tvål och schampo man använder till närmiljön, vilket
tvättmedel man använder, hur varor hanteras och slutligen även till
den globala resurshushållningen.

OBEROENDE Stolthet och oberoende förknippat med att ha åstad-
kommit något av hög kvalitet av egen kraft är en viktig princip.
Målet för Basta var att vara självförsörjande i mycket hög
utsträckning och inte ta emot några offentliga medel – precis som
San Patrignano. Denna självständighet skulle vara plattformen för
att hjälpa andra missbrukare. Självförsörjning och oberoende har
traditionellt en svag ställning i ett svenskt sammanhang då be-
handling av missbrukare som regel finns i en vårdmiljö som i hög
grad är beroende av offentliga resurser. Det tycks också som om
man på Basta har varit tvungna att omformulera sin tolkning av
vad ett oberoende skulle innebära. Framför allt tycks detta drivas
av svårigheterna med att göra sig oberoende av resurser från
offentlig sektor.

OM KOOPERATION OCH SOCIAL EKONOMI � Kooperativ Årsbok 2000 261



EXEMPLETS MAKT Vikten av att kunna visa upp den framgång man
har, på ett personligt, individuellt och kollektivt plan, är en ideolo-
gisk princip som tillkommit senare på Basta utöver de principer
som formulerades ursprungligen i början av 1990-talet.

Rehabiliteringen på Basta 
Missbrukarvården i Sverige bygger på att de behövande frivilligt
söker hjälp, men har en entydig institutionaliserad form. Den byg-
ger ekonomiskt i huvudsak på att kommunerna betalar vårddygns-
avgifter till behandlingshem av olika slag för att vårda de klienter
som har den betalande kommunen som hemvist. Det krävs vidare
tillstånd för att driva ett behandlingshem, ett Hem för Vård eller
Boende (HVB), och ansökan görs hos länsstyrelsen. Ett sådant till-
stånd är i praktiken ett krav för att kunna vara med och konkurre-
ra om kommunernas placeringar av missbrukare. 

Basta har lyckats etablera sig som ett behandlingshem i den me-
ningen att man får omfattande ekonomiska resurser från kommu-
ner och kriminalvård för att bedriva rehabilitering som om man
vore ett HVB utan att vara ett. Man har undantagits från till-
ståndsplikten bland annat med hänvisning till att Basta Arbets-
kooperativ visserligen tar emot klienter som bedöms vara i behov
av vård och behandling, men eftersom det inte finns någon utbil-
dad personal i traditionell mening för detta ändamål, men Basta
ändå bedriver rehabilitering, behöver man enligt länsstyrelsen
inte söka tillstånd som ett HVB. Utgångspunkten för detta beslut
är Bastas önskemål om att det är principiellt viktigt att inte behö-
va klassas som ett behandlingshem, vilket man definitionsmässigt
skulle vara om man tvangs att söka tillstånd som ett HVB.

Basta menar att man bland annat vänder sig till en grupp miss-
brukare som inte vill komma till ännu ett behandlingshem därför att
man redan gått igenom sådan behandling utan resultat. Dessutom
menar man på Basta att man varit tydlig i att tala om för kommuner
och kriminalvård att det inte är fråga om någon behandling med
professionellt utbildad personal på Basta. Rehabilitering kan bedri-
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vas på annat sätt än genom professionellt utbildad personal. Detta
är en av kärnpunkterna i hela idén med Basta.

Specifika särdrag
Går det att identifiera några yttre formella eller inre strukturer i
vardagslivet som pekar på att Basta skiljer sig från mer traditio-
nellt driva behandlingshem? Ett direkt identifierbart särdrag är att
alla som kommer till Basta har en, åtminstone teoretisk, möjlighet
att bli ‘delägare’ genom att man kan upptas som kooperatör. Men
enligt vilka principer och i vilken omfattning fungerar redan utval-
da kooperatörer i sin roll som ‘gate keepers’ för att sålla bland poten-
tiella nya kooperatörer? 

Som vi uppmärksammat tidigare syftar hela idén med Basta till
att kunna erbjuda rehabilitering och förändring genom icke-
behandling. Det handlar om att använda inslag från det vanliga
sociala livet och låta dessa få rehabiliterande verkan. Då är arbete
i ett vanligt företag i kombination med kamratskapen inom Basta
de sociala mekanismer som kan bidra till att omdefiniera missbru-
karidentiteten.

Eftersom det inte finns någon utbildad behandlingspersonal
måste rehabiliterande mekanismer hos den enskilde lärlingen i
Bastas fall sättas igång utifrån ”normaliserande förebilder” som
ryms inom ramen för den allmänna miljön och den rollrepertoar
som kooperatörer och äldre lärlingar kan erbjuda. Den springande
punkten tycks handla om huruvida det går att bära och hantera
den konflikt som finns inbyggd i kooperatörsrollen; nämligen att
vara arbetsledare (och ägare!) i produktionen och att vara ‘rehabi-
literare’ i rollen som förebild och ‘gränssättare’ i rehabiliteringen.

Kooperatörer och lärlingar
Kooperatörerna är organisationens formella ägare, men fungerar
även som både arbetsledare med ansvar för arbetsverksamheten
och faddrar med ansvar för rehabiliteringen. Här finns en inbyggd
spänning i kooperatörsrollen som går utöver att vara antingen pro-
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fessionell behandlare på ett behandlingshem eller arbetsledare i ett
företag. Social kontroll skall utövas i arbetet med att sköta sitt
jobb, hålla tider och att arbeta noggrant; och i rehabiliteringen med
att hålla Basta drogfritt och att undvika dubbla regimer. Det vill
säga, makt och inflytande utgår från kooperatörerna, och inte uti-
från de nya lärlingar som kommer till Basta.

Som en jämförelse har San Patrignano cirka 120 ‘kooperatörer’
som, efter att ha gått igenom programmet, valt att stanna kvar och
nu fungerar som arbetsledare och faddrar. Dels leder dessa koope-
ratörer de små arbetslag som utgör kärnan i San Patrignanos
arbetsverksamheter, dels fungerar de som ‘gamlingar’ i förhållande
till de nya lärlingar som kommer till stället. Några av dessa läser
parallellt på universitet eller högskola. De har fritt vivre men ingen
direkt lön och heller inget avtal som reglerar ersättning eller hur
länge de skall stanna. De tycks i det italienska fallet inte heller ha
något inflytande över den strategiska kontrollen och utvecklingen
av organisationen. 

Proceduren för att bli antagen som lärling på Basta liknar hur
man går tillväga på behandlingshem av mer traditionellt snitt.
Motivationen prövas där med hjälp av olika antagningsritualer. 

Väl ankommen till Basta får man ett rum och anvisas en plats i
ett arbetslag. Här prövas lärlingen under en tid för att sedan på
mer långsiktig basis gå in i arbetslaget. Under en period gjordes
försök att låta två lärlingar dela rum, men det visade sig svårt. På
San Patrignano är det däremot självklart att många delar natthär-
bärge i sovsalar med gemensamma dusch och toalettutrymmen.
Traditionen i Sverige är mer individualiserad, både inom miss-
bruksbehandling och kriminalvård, ur den här rumsliga aspekten. 

När man som lärling kommer till Basta utvecklas olika typer av
relationer. Formellt finns en kooperatör utsedd som man vänder
sig till när det gäller stort och smått i det personliga, privata livet,
ett slags faddersystem som används i många vård- och behand-
lingssammanhang men som också är vanligt på reguljära arbets-



platser. Här är det meningen att lärlingen skall kunna få en före-
bild för hur han eller hon kan vara och hur man kan komma ur den
situation som lärlingen befinner sig i genom att i praktiken visa på
det exempel som kooperatören utgör. Det dolda budskapet hand-
lar om att kan jag så kan du: ”Jag har haft det lika jävligt som du
men lyckats vända på detta och bli kooperatör.” Den andra typen
av relation utgår från arbetsledaren i det arbetslag där lärlingen
ingår. Det kan vara samma person som kooperatören men det kan
också vara en anställd person som inte är kooperatör utan någon
som är anställd på sina fackkunskaper. 

Ideologiska nyckelbudskap till vardags

”Vi bedriver ingen behandling. Det här är ett företag. Det är en
slags hjälp till självhjälp.”

”Vi är inget behandlingshem här. Vi är som ett litet minisamhälle
som har något annat – ett annat sorts liv.”

”Skillnaden mot ett behandlingshem är att man får vara mera som
man är utan att få det tillbaka om man är förbannad eller arg. Det
används inte mot en att man reagerar som en vanlig människa och
så.”

”Jag har varit inne i skiten precis som du. Det går att ta sig ur. Det
här har varit bra för mej.”

”Det här är ett drogfritt ställe. Vi accepterar inga droger på Basta.
Ser vi att någon drogar så åker han eller hon ut direkt. Det är inget
att snacka om.”

De ovanstående budskapen återkommer ofta i samtal, genomgång-
ar och föreläsningar på Basta. Kooperatörerna är noga med att så
fort tillfälle ges påpeka att ingen behandling bedrivs på Basta. Det
sägs vid informationsmöten där olika intressenter utifrån kommer
till Basta och det sägs internt i olika vardagliga sammanhang i för-
hållande till lärlingarna. Inga samtalsgrupper förekommer, vilket
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inte betyder att det inte skulle förekomma förtroliga samtal. Den
reglerade terapeutiska formen finns inte och språket om vad man
gör tillsammans är ett annat. Traditionell behandling behövs, menar
man, men det behövs också alternativ som Basta för den grupp av
missbrukare som inte vill ha eller inte passar för mer traditionell
behandling.

Den hårda kärnan
Att fungera som kooperatör innebär framförallt att ta på sig två
större övergripande arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten.
Dels handlar det om att vara arbetsledare i ett arbetslag, dels om
att ta på sig ett rehabiliteringsansvar i förhållande till ett antal lär-
lingar. Konkret så kaklar man toalettutrymmen, administrerar räk-
ningar, mockar hundskit eller bygger träskåp, beroende på vilket
arbetsområde den enskilde kooperatören är ansvarig för. Koopera-
törens intresse för och yrkeskunskap om det särskilda arbetsområ-
det skall fungera på i princip samma villkor som i vilket företag
som helst.

Rehabiliteringsansvaret innebär konkret att vara tillsammans
med ett begränsat antal lärlingar i olika sociala sammanhang, i
arbetet och på fritiden, men även att sköta kontakter utåt mot
vård- och behandlingsvärlden. I det sammanhanget förväntas man
som kooperatör ta sitt ansvar såväl för nyrekrytering av lärlingar
som för konflikter i samband med att någon lärling strular och
måste lämna kooperativet. Till dessa roller fogas även den formella
ägarrollen med inflytande i den strategiska beslutsprocessen.
Kooperatörerna har därmed en ganska stark position i kooperati-
vet och tar också kollektiva beslut som påverkar det inre livet på
Basta. Kooperatörerna fungerar som kulturbärare och sätter
ramarna för hur man umgås till vardags.

Kooperatörernas roller bärs upp av ett antal formaliserade
strukturer. Förutom att de formellt äger verksamheten, så håller
även kooperatörerna veckovis särskilda möten där det allmänna
sociala klimatet och stämningen på kooperativet diskuteras.
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Informella regler tas upp till diskussion och enskilda kooperatö-
rers ställningstaganden när det gäller förhållningssätt ventileras.
Här sker ett slags förhandling kring regler som har med uppföran-
de, umgängeston och allmän social stil människor emellan att göra.
Hur gör vi när någon kommer för sent sjunde dagen i rad? Kan man
utan att vara vegetarian välja det vegetariska alternativet bara för
att man tycker att det verkar godare den dagen? Hur förhåller vi
oss till att någon smiter från sitt ansvar att stå för en överenskom-
men fritidsaktivitet? Svaren på dessa och liknande frågor är natur-
ligtvis viktiga men minst lika viktigt är det sammanhållande kitt som
dessa samtal utgör. De tycks utgöra en inte oviktig ritual för inre
sammanhållning och fungerar också som bekräftelse på den posi-
tion och det ansvar man har som kooperatör. 

Tuff attityd
Kooperatörerna uppvisar en mycket tuff attityd i förhållande till
droger. Det gäller i första hand narkotika men eftersom flera lär-
lingar har ett blandmissbruk gäller attityden även alkohol. Det
har dock hänt att alkohol och narkotika kommit in på Basta. Det
som då inträffar är att de lärlingar som drogat omedelbart förpas-
sas från Basta. Man sätts i princip i en bil och körs till järnvägs-
stationen i Södertälje. Att få in droger i ett rehabiliteringssam-
manhang, oavsett om det är på Basta eller på någon annan plats
där man försöker att bearbeta missbruksproblem är inte ovanligt,
men framkallar oftast ett slags kristillstånd i verksamheten.
Misstänksamhet väcks och många kan känna sig anklagade även
om man inte på något sätt är skyldig. På senhösten 1996 uppdaga-
des det att ett tiotal lärlingar fört in och använt droger på Basta. I
stort sett halva Basta fick lämna och situationen var mycket
spänd. Efter den händelsen infördes urinprov för att avgöra om
den enskilde är drogpåverkad eller inte. Den mycket påtagliga
kontrollen som ett urinprov utgör, skulle entydigt fria alla som var
negativa i testen.



Det vilar ett hårt tryck på kooperatörerna att vara personliga
föredömen. Det finns ingen skyddande professionell yrkesroll som
ibland kan tjäna som en sköld mot utsatthet på sociala och psyko-
logiska nivåer. I handling måste kooperatörerna visa att Basta kan
utgöra en möjlighet till ett nytt liv. Vad är det då som betonas i det
personliga föredömet? Företagaren eller rehabiliteraren? Hur kan
man kombinera rollerna så att de blir trovärdiga?

Det är oundvikligt att man som kooperatör hamnar i konflikter
med lärlingarna kring förhållningssätt och regler på Basta. Det
ställs på ett plan högre krav på kooperatörerna både som arbetsle-
dare och rehabiliterare, än vad man kan säga att det görs i ett van-
ligt företag eller på ett traditionellt behandlingshem. Som koopera-
tör förväntas man jobba hårt, hårdare än de flesta andra på Basta.
Det ligger i själva rollförebilden. Detta skapar lätt problem när
man som kooperatör till exempel är sjuk och måste stanna hemma
från arbetet som på vilken arbetsplats som helst.

Uthållighet, livsstil och exitprocesser
Med tanke på hur Basta Arbetskooperativ är upplagt; man bor,
arbetar och lever på samma plats, kan vi knappast tala om koope-
ratörsrollen som ett reguljärt arbete utan snarare som ett sätt att
leva. I kooperatörsrollen ligger också att utnyttja de erfarenheter
man har med sig som ex-missbrukare. I hela idén med Basta ligger
just detta att dessa erfarenheter är nödvändiga för att till exempel
kunna vara det föredöme som vi nämnt tidigare. Exemplets makt
som pekas ut som en ideologisk mycket viktig punkt, bygger just
på det förhållandet att man har ett förflutet i missbrukarsvängen.

‘Företaget Basta’

En central vision och målsättning för Basta Arbetskooperativ har
ända från starten varit att de verksamheter man utvecklar (förut-
om rehabiliteringen) skall fungera affärsmässigt. Tanken har varit
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att dessa skall generera ett så stort ekonomiskt överskott att koo-
perativet på sikt skall vara självförsörjande och skall kunna driva
sin rehabilitering oberoende av resurser från offentlig sektor. Ett
naturligt sätt att betrakta organisationen Basta är i och med detta
som om man vore ett företag. I en konferensinbjudan från maj
1998 presenterar sig Basta på följande sätt: 

Produktionen av varor och tjänster på Basta kännetecknas av hög
kvalitet. Kvalitetsproduktionen ger självkänsla och dessutom nöjda
kunder. Basta Arbetskooperativ är inspirerat av kooperativet San
Patrignano i Italien och består av ett antal verksamheter i ständig
utveckling. Några av dessa är Basta Snickeri, Basta Byggteknik,
Basta Isolerteknik, Basta Smådjurspensionat och Basta Hästupp-
födning.

(Basta, 1998)

Även om också vissa delar av talet om Bastas oberoende av medel
från offentlig sektor delvis har förändrats, så har det grundläggan-
de budskapet inte ändrats nämnvärt. Det är viktigt att förstå att
själva rehabiliteringen aldrig var tänkt att fungera som ett eget
affärsområde som skulle generera ett ekonomiskt överskott för att
täcka de övriga verksamheterna annat än i ett inledningsskede. I
det material som arbetades fram som underlag för Basta kan vi till
exempel läsa: 

Arbetskooperativet säljer inte produkten ‘missbrukarrehabilitering’
– denna uppstår som en bieffekt under processens gång. Man syss-
lar inte med behandling eller vård – man sysslar med att skapa ett
meningsfullt liv med ett värdigt livsinnehåll. 

(Alec Carlberg, 1991)

På detta område har dock den officiella bilden av Basta förändrats
avsevärt. I mitten av augusti 2000 skriver Basta exempelvis på sin
hemsida att:

Basta är ett tjänste- och varuproducerande kooperativt företag. På
tjänstesidan säljer Basta missbruksrehabilitering till kommuner och
kriminalvården i hela landet. 

(Bastas hemsida, 2000)
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Bilden ‘Företaget Basta’, som vi introducerar den här, är i huvud-
sak en konstruktion från vår sida. Flera av de begrepp vi använder
som en följd av denna liknelse – till exempel ‘affärsverksamhet’,
‘marknad’ och ‘produktion’ – är i första hand konstruktioner av oss
och i ett inledningsskede användes dessa inte direkt på Basta. 

Vi använder oss av denna metafor som en analysram för att klä
våra observationer i en annan språkdräkt än den som följer
naturligt av ett rehabiliterings- eller vårdperspektiv, som vi har
använt oss av tidigare i kapitlet. Att försöka förstå ett socialt
fenomen som om det var någonting annat ger oss möjlighet att
producera alternativa förståelser. Dessa lyfter fram centrala
dimensioner eller aspekter som annars kan komma i skymundan.
Vår grundläggande position är att man, för att förstå komplexa
organisatoriska fenomen, måste kunna ändra fokus och skifta
mellan olika analytiska ramverk (jämför till exempel Asplund,
1970 eller Morgan, 1986).

Tabell 1
Bastas intäkter januari 1995 till och juni 1996

Lärlingar Övriga

9501-9506 97 % 3 %
9506-9512 92 % 8 %
9601-9606 93 % 7 %

Företaget Basta är verksamt inom ett antal områden. Man kan se
det som att det finns några affärsområden som är tänkta att gene-
rera intäkter, där intäkterna från området ‘Lärlingar’ är helt avgö-
rande. Andra verksamheter fungerar som stödfunktioner medan
ytterligare andra naturligt är kopplade till aktiviteterna på en jord-
bruksfastighet, precis som i fallet San Patrignano.
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Totalt genererade Basta under perioden januari 1995 till och
med juni 1996 cirka 6 miljoner kronor i intäkter. Intäkterna under
det första halvåret 1995 var knappt 490 000 kronor, medan intäk-
terna var ungefär lika stora för det andra halvåret 1995 som för det
första halvåret 1996, det vill säga 2,8 miljoner kronor vardera.
Intäkterna är spridda över Bastas affärsområden men studerar
man deras relativa andelar av de totala intäkterna finner man att
‘Lärlingar’ dominerar fullständigt (Tabell 1). Vidare är det bara
lärlingarna som genererar ett ekonomiskt överskott av någon bety-
delse. Till och med halvårsskiftet 1996 genererade ‘Lärlingar’ nio
av tio intäktskronor (Hansson och Wijkström, 1997).

Under perioden januari 1995 till och med juni 1996 svarade
‘Lärlingar’ för 92-97 procent av totalförsäljningen. Det är också
den enda verksamhet som kan visa på ett tydligt och stabilt ekono-
miskt överskott, sett över hela perioden. Antalet lärlingar varierar
kraftigt. Det beror dels på en viss ryckighet i rekryteringen, dels
på att personer till och från oplanerat lämnar Basta. Den genom-
snittliga tid som en lärling tillbringade på Basta var relativt kort
(104 dagar) och en anledning till de korta genomsnittstiderna för
placeringarna var att flera av lärlingarna avbröt sina placeringar.

Inom svensk missbrukarvård som helhet har de genomsnittliga
tiderna för frivillig institutionsplacering blivit allt kortare de senas-
te åren och att institutionsplaceringar inte fullföljs som planerat är
ett ständigt problem. Studier visar att 40-50 procent av vårdtillfäl-
lena vid hem för missbrukare avslutas genom oplanerade utskriv-
ningar (Socialstyrelsen, 1996).

‘Tjänsteproduktion’
Bastas lärlingsverksamhet är en samlingsbeteckning på tre tjänster
som produceras och levererar till två typer av kunder svensk offent-
lig sektor. ‘Socialtjänstlärlingen’ (SoL) är den vanligaste tjänsten på
Basta och produceras på uppdrag av svenska kommuner, samar-
bets- såväl som externa kommuner. De andra tjänsterna – ‘kon-
traktsvård’ respektive ‘Paragraf 34-placeringar’ (”P 34”) – riktar sig
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till den svenska kriminalvården med vilken Basta har ett ramavtal.
Slutligen har det vid ett antal tillfällen förekommit att Basta tagit
emot personer som inte har blivit placerade där av någon myndighet
utan helt frivilligt – och utan extern finansiering – har sökt sig till
Basta eller valt att stanna kvar efter avslutad rehabilitering finansie-
rad av socialtjänsten, så kallade ‘frigångare’. 

Fram till och med årsskiftet 1996 hade totalt 58 personer varit i
rehabilitering på Basta under mer än tre veckor, och under perio-
den har Basta producerat 9 345 rehabiliteringsdygn. I Tabell 2
visas en sammanställning av det totala antalet rehabiliteringsdygn
som producerats på Basta från starten till årsskiftet 1996. 

De tre affärsområden som förutom lärlingsverksamheten under
perioden 1995-96 genererade några intäkter att tala om var Basta
Isolerteknik, snickeriet och smådjurspensionatet. Övriga verksam-
heter utelämnas här, men behandlas utförligare i Hansson och
Wijkström (1997).

Tabell 2
Rehabiliteringsdygn producerade efter ‘kundgrupp’ per 96-12-31.

Antal dygn Procent
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5314

Extern
kommun

Kriminal-
vården

2751

701 8 %

57 %

29 %

579

9345

6 %

100 %

‘Frigångare’

Totalt

Samarbets-
kommun



Harry, som var den första (och till och med årsskiftet 1997/98,
enda) lärling som lyckades uppnå full kooperatörstatus, hade
redan tidigt med sig en egen affärsidé till Basta. Med erfarenhet av
eget företagande och med stöd av en bror verksam i byggbran-
schen startade han Basta Isolerteknik. Man värmeisolerar hus med
det speciella materialet Warmcel som består av specialbehandlat
gammalt tidningspapper som blåses in i de utrymmen som skall
isoleras med hjälp av en kompressor. Arbetet är tungt och dammigt
och kräver dessutom att man kan arbeta med precision under viss
tidspress. 

På Basta fanns vidare ett tiotal maskiner för bearbetning av trä
och det fanns tidigt planer på att utveckla ett kommersiellt snicke-
ri, mycket med inspiration från San Patrignano. I ett inlednings-
skede fanns det dock varken någon egentlig stabilitet eller kompe-
tens. Ingen av de mer erfarna kooperatörerna engagerade sig hel-
ler utan lät hela det operativa ansvaret ligga på nytillkomna
lärlingar. De relativt oerfarna lärlingar som var i snickeriet i början
hamnade i en pressad situation där de hade ett tryck på sig att
utveckla externa kundkontakter samtidigt som de skulle försörja
ett alltmer krävande Basta med snickeriprodukter. Det var svårt
att behålla en del av dessa personer och några av dem avvek också
från Basta. 

Under hösten 1995 diskuterade man vad som borde göras för att
få ordning på snickeriet och bestämde sig för att anställa en utbil-
dad snickare som kunde axla ett totalansvar för verksamheten.
Jämfört med verksamheten inom Basta Isolerteknik kom man på
snickeriet därför inte igång med någon egentlig marknadsmässig
produktion förrän våren 1996. Under 1997 anlitade man en person
som på konsultbasis sålde snickeriets produkter. Det är viktigt att
förstå att medan de andra affärsverksamheterna i huvudsak sköts
av kooperatörer och lärlingar, som även om de till viss del är avlö-
nade inte kostar kooperativet lika mycket som en fullt avlönad
yrkesman utifrån, drivs snickeriet av anställd personal som är
tvungen att täcka sin egen lön.
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I några av ekonomibyggnaderna valde man på Basta redan i ett
inledningsskede att bygga hundstallar för den då planerade hund-
aveln. Dessa utrymmen har sedan kommit att användas som stom-
men i det djurpensionat som byggts upp. Här tar man emot djur
som behöver tillsyn under dagen eller längre perioder. Främsta
kundgruppen är i huvudsak privatpersoner som periodvis inte har
möjlighet att själva ta hand om och rasta sina djur. Under våren
1996, som var en relativt sett framgångsrik period för djurpensio-
natet, bestämde man sig för att utöka verksamheten och bygga ut
anläggningen. Som en vidareutveckling av Bastas arbete med djur
diskuterades också möjligheten att importera Bashkir-hästar från
Ryssland för avel. Under våren 1996 tog planerna fastare form och
man tog fram en investeringsanalys och ett beslut togs i styrelsen.
På basis av detta styrelsebeslut gjordes så en beställning och det
finns idag en grupp Bashkir-hästar på anläggningen.

‘Företaget Basta’ och framtiden
‘Företaget Basta’ överlever på att sälja tjänsten rehabilitering av
missbrukare till kommuner och kriminalvård i Sverige. Intäkterna
från affärsområdet ‘Lärlingar’ dominerar verksamheten och en
fortsatt offentlig finansiering är i dagsläget en förutsättning för
Bastas verksamhet. Det är av central betydelse för Bastas fram-
gång hur man leder sin huvudverksamhet. För de flesta av verk-
samheterna på Basta finns en person med ett tydligt ansvar för
strategisk såväl som operativ ledning. När det gäller affärsområdet
‘Lärlingarna’ var dock strukturer och rutiner länge oklara. I och
med att denna verksamhet är så dominerande innebar oklarheten
att även de ekonomiska förutsättningarna för Bastas övriga verk-
samheter var svåröverblickbara. 

Betraktar man rehabiliteringsverksamheten på Basta som koo-
perativets huvudaffär blir de företagsmässiga slutsatserna av de
förändringsprocesser som beskrivits tidigare i texten när det gäller
de svenska kommunernas arbete med vård och rehabilitering av
missbrukare i ett första skede relativt dystra för Bastas del.
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Totalmarknaden är krympande, missbruket hos de individer som
skall rehabiliteras blir allt tyngre och kommunernas användande
av den privata ideella institutionsvården har minskat kraftigt
under början av 1990-talet. Det som talar för ‘Företaget Basta’ i
den beskrivna utvecklingen är att man så tydligt tycks vara en del i
en strategi hos sina samarbetskommuner som går ut på att bevara
och stödja önskvärda alternativ inför framtiden. Möjligen kan
framtiden också te sig något ljusare för Basta Arbetskooperativ om
man beaktar att kriminalvården tycks vara en etablerad kund som
dessutom historiskt har betalat mer per lärling och dygn än vad
kommunerna gör. 

Ur ett konkurrensperspektiv är det viktigt att förstå att, även
om det andra typer av tjänster, så erbjuder olika öppenvårdsalter-
nativ och dagverksamheter ofta mindre kostsam och mer flexibel
vård eller rehabilitering. Till exempel ligger kostnaden för en dag-
plats på en anläggning som Krinolinen i Stockholm, som drivs av
Länkarna Johanneshov, betydligt under Basta i pris. För kommu-
nernas tjänstemän kan sådan verksamhet dessutom tyckas lättare
att förstå, styra och kontrollera än den relativt tunga och svårfor-
cerade institutionsvården. 

Även den internationella konkurrensen har hårdnat. Under våren
1996 skrev ett antal svenska socialdistrikt till exempel ramavtal med
Le Patriarche om rehabilitering av svenska missbrukare på deras
anläggningar i södra Frankrike. Det franska Le Patriarche finns i
närmare 30 länder och är precis som italienska San Patrignano en
ideell (icke vinstdrivande) organisation. Platserna på Le Patriarche
kostade under 1996 cirka 260 kronor per dygn – en tredjedel av vad
motsvarande placering kostade på Basta i Sverige. Under våren
1997 startade Le Patriarche dessutom ett kontor i Stockholm.

Lärlingar och kooperatörer på ‘Företaget Basta’ 
Antalet provkooperatörer eller ‘frigångare’ växer naturligt i och
med att fler lärlingar avslutar sitt grundår och väljer att stanna på
Basta. Nästa steg är att de blir fullvärdiga kooperatörer och tar ett
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större ansvar i driften och ledningen av Basta. Det faktum att man
som kooperatör kan komma att betraktas som anställd och inte
längre som lärling innebär att man kommer att hamna i en annan
relation till lärlingarna. Det skapas en psykologisk distans och man
blir som kooperatör någonting väsenskilt ‘annat’.

Förutom tanken att dessa lärlingar under ett år som provkoope-
ratörer skall mogna och växa in i rollen som kooperatörer, är det
också viktigt för Basta att beakta att i det ögonblick man väljer att
göra en lärling till kooperatör på riktigt, så genomgår personen
också i skattehänseende, samt ur ett arbetsrättsligt perspektiv, en
metamorfos. Från att tidigare ha varit en lärling under rehabilite-
ring som får sin månadsersättning som en fickpeng, har sitt boende
på institutionen och får den mat han eller hon behöver, är man som
kooperatör istället att betrakta som anställd personal med lön samt
ett antal löneförmåner som fritt boende och fri mat. Därmed är
man också beskattningsbar. 

Detta drabbar i första hand Basta som är tvunget att betala såväl
arbetsgivaravgifter som källskatt på den ersättning man betalar
och på det fria boende och mat man tillhandahåller. Den tröskelef-
fekt detta innebär medför en tröghet i systemet som gör att man på
Basta kan dra sig för att erbjuda lämpliga lärlingar möjligheten att
bli kooperatörer. Kooperatörerna har en nyckelroll att fylla på
Basta. I och med att man på Basta drar sig för att ta in nya koope-
ratörer, bland annat av ekonomiska skäl, ökar denna distans. Det
finns därmed en klar risk för att de existerande kooperatörerna av
lärlingarna kommer att betraktas som en ny typ av behandlare. 

Lyckas man inte hitta smidiga lösningar för att rekrytera nya
kooperatörer där man dels kan undvika kraftiga kostnadsstegring-
ar, dels lyckas behålla den nära kontakten mellan kooperatör och
lärling i verksamheterna på Basta, kan man mycket väl komma att
hamna i problem, inte minst när det gäller att behålla trovärdighe-
ten som en demokratiskt ägd kooperativ verksamhet.
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Att plantera om en udda planta 

I denna avslutande del tar vi upp ett antal teman av betydelse för
Bastas fortsatta utveckling. Det sociala problemets karaktär, det
vårdorganisatoriska sammanhanget samt den legala och kulturella
miljön, är annorlunda i Sverige än i Italien. Dessa faktorer tagna
tillsammans innebär att det är en utmaning att ta med sig en udda
italiensk planta och, med hopp om framgång, plantera om den i ett
svenskt vårdorganisatoriskt sammanhang. Eventuella framgångar
kommer dels att vara beroende av i vilken mån ett sådant projekt
ges goda resursmässiga förutsättningar och kontinuerligt stöd
under en uppbyggnadsfas, dels av hur plantan kommer att se ut
när den tillåts att växa.

Individen och rollkonflikten
I stort sett alla traditionella program på institutioner för miss-
bruksbehandling bygger på idén att man går igenom programmet
för att sedan stå bättre rustad att leva och fungera i samhället som
vilken medborgare som helst. I varierande grad satsar man på
eftervård och olika övergångsarrangemang för att underlätta
denna process. I flera program satsar man till exempel på själv-
hjälpsgrupper för att med hjälp av stödet från personer i samma
situation kunna handskas med den nya situationen som ex-alkoho-
list eller ex-narkoman. Arbetet, familjen, vännerna och fritiden och
de roller som är förknippade med dessa livssfärer förutsätts man
ha fått styrka att vårda och utveckla på sedvanligt sätt.

I Bastaprojektets idé finns en mer avgörande nyhet, nämligen
att man avser att för de lärlingar som får möjligheten och väljer att
bli kooperatörer, kunna erbjuda ett reguljärt arbete och fortsatt liv
på Basta. På det sättet vill man försöka upphäva den gamla mot-
sättningen mellan en terapeutisk avsikt och återskapandet av
naturliga sociala sammanhang som finns i många andra program.
Det terapeutiska sammanhanget likställs helt enkelt med det natur-
liga sociala sammanhanget. Att fortsätta leva i den terapeutiska
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miljö som Basta erbjuder blir det normala eller vardagliga. Det
arbete som erbjuds innefattar inte någon uttalad social träning eller
arbetsterapi. Över huvud taget vill man inte använda begreppet
behandling för att karakterisera den verksamhet som man bedriver.
Det finns i konsekvensens namn ingen bortre tidsgräns för när man
är färdig som kooperatör på Basta, så länge som man kan finna sin
försörjning i den verksamhet där man arbetar.

Som ny kooperatör är målsättningen att man erbjuds en yrkes-
roll på liknande sätt som i övriga arbetslivet med den väsentliga
skillnaden att man finns kvar i en gruppgemenskap där rollen som
före detta drogmissbrukare är känd och respekterad och till och
med utgör basen för den kompetens och expertis man behöver i sin
funktion som rehabiliterare. I många sociala sammanhang beskrivs
skapandet av en ny identitet som ‘före-detta-någonting’ som belas-
tat med en ‘hangover identity’, det vill säga att erfarenheterna som
‘före detta’ hänger med som ett slags ‘baksmälla’ i de nya rollerna
(Ebaugh, 1988). 

I fallet Basta är det tydligt att det finns två system med två skilda
uppsättningar av roller. Man skulle till och med kunna hävda att
Basta kan tyckas komma att spela olika roller för deltagarna, bero-
ende på i vilket perspektiv man väljer att studera organisationen –
‘Rehabiliteringinstitutionen’ eller ‘Företaget’. Inom vart och ett av
dessa sociala (roll)system finns det en repertoar av roller som indi-
viden glider mellan, beroende på hur långt han eller hon har kom-
mit i respektive process. Denna rörelse mellan roller inom systemet
innebär en utmaning för individen. Till denna påfrestning kommer
dessutom den spänning som uppstår när de båda systemens rol-
luppsättningar möter varandra. När är man till exempel som koo-
peratör egentligen rehabiliterare och när är man arbetsledare i
företaget? Tydligast märks denna spänning hos just kooperatörer-
na men även individer i de andra grupperna påverkas givetvis av
spänningen.

I det ”normala livet” i samhället utanför är människor ofta tvung-
na att hantera rörelser mellan flera olika rollsystem. Verksamheten
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på Basta innebär därmed en indirekt träning för detta liv men i
huvudsak i enbart dessa två dimensioner. När personerna på Basta
känner sig tillräckligt starka för att lyfta in ytterligare en dimen-
sion, till exempel genom att leva i en parrelation eller genom att
börja umgås med sina barn, ökar komplexiteten.

Det organisatoriska nätverket och legitimiteten
På samma sätt som det inre systemet på Basta innebär en utmaning
för individen kan man säga att organisationen Basta ställs inför
utmaningar i sin organisatoriska omgivning. Att arbeta med två
olika bilder av Basta och dess verksamhet – som behandlingsinsti-
tution respektive som företag – har givit oss möjligheten att i analy-
sen ställa praktik mot retorik, eller prat mot handling, i Rombachs
(1986) termer, (se även Brunsson, 1989). Rombach menar att en
organisation som inte kan leva upp till de normer som omgivning-
ens aktörer har, kan komma att utsättas för sanktioner. På en stra-
tegisk nivå menar Rombach att: ”Organisationsledningen har utö-
ver genomförande även prat och beslut att tillgå för att visa upp
prestationer gentemot omgivningen” (Rombach, 1986:181). Han
skriver vidare att:

En legitim organisation är accepterad av omgivningen, det vill säga
de värderingar som aktörer i omgivningen gör leder inte till att
organisationens existens hotas. Avgörande för en sådan värdering
är vad organisationens prestation ser ut att vara, inte vad den egent-
ligen är. 

Rombach (1986:180) 

Ett sätt att förstå Basta är alltså som en aktör som söker legitimitet
på ett politiskt fält. Berg och Jonsson (1991) har analyserat ett
antal svenska folkrörelser, och menar att deras förutsättningar har
ändrats radikalt med framväxten av ett postmodernt samhälle. Här
handlar det inte om huruvida något är rätt eller fel, sant eller falskt,
utan påståenden och argument bedöms utifrån deras trovärdighet
eller ‘skönhet’ (Berg och Jonsson, 1991:318). 
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Opinionsbegreppet her således i det postpolitiska samhället ingen-
ting att göra med vad som verkar vara sant, giltigt eller sannolikt, och
opinionsbildningens huvudsakliga uppgift blir i detta perspektiv att
skapa trovärdiga kollektiva samhällsbilder som underlag för bes-
lutsfattande. 

Berg och Jonsson (1991:318, kursivering i original)

I ett försök att komma förbi retoriknivån och förstå organisatio-
nens praktik kan vi studera de befintliga relationer som organisa-
tionen har utvecklat i sin organisatoriska omgivning. De relationer
som organisationen har till sin omgivning eller olika grupperingar i
denna, bestämmer – på kort sikt – i hög utsträckning vilka de till-
gängliga resursbaserna är, men påverkar även den grundläggande
praktiken i verksamheten. Lite schablonartat kan vi uttrycka det
som att man som organisation inte blir annorlunda än det umgänge
man har med andra organisationer.

En viktig del i dessa relationer brukar vara uttryckta i mer eller
mindre formella avtal som ofta är kodifierade i skrift, till exempel
kontrakt av olika slag. Som situationen nu är, bygger den helt
dominerande andelen ‘affärsmässiga’ relationer som Basta har i sin
organisatoriska omgivning, på tidigare eller nya kontakter som
man har inom den svenska offentliga sektorn.

Den viktigaste relationen för Basta har tveklöst varit den till de
samarbetskommuner som förband sig att ekonomiskt (och mora-
liskt) stödja kooperativet under en lång uppbyggnadsfas. Tidigt
stödde även Socialstyrelsen liksom Länsarbetsnämnden projektet
med ekonomiska medel. I samband med köpet av den anläggning
där man startade sin verksamhet (Tingsätra) gick också Arbets-
marknadsstyrelsen in med ekonomiskt stöd för att underlätta
köpet. Avtalet som till slut undertecknades med Stockholms Stad
under 1995 om köp av Tingsätra var mycket fördelaktigt för Basta.
Man fick i realiteten ett ekonomiskt bidrag av staden. Basta teck-
nade tidigt också ett ramavtal med Kriminalvårdsverket om att
Basta skall bereda kriminalvårdens klienter vård.
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Även om en del av diskussionerna och presentationerna av
Basta Arbetskooperativ ofta tycks kretsa kring ‘Företaget Basta’
och dess verksamhet är den absoluta lejonparten av den faktiska
verksamheten fortfarande fokuserad på rehabiliteringen, samt de
resurser som emanerar ur denna och andra frågor som hör sam-
man med den. Ett tydligt exempel på detta fokus på och intresse
för Basta som rehabiliteringsinstitution är den stora mängd tid-
ningsartiklar som behandlar Basta ur ett samhällsperspektiv där
välfärden och olika sociala frågor dominerar. Samtidigt förekom-
mer det egentligen inga artiklar som behandlar Basta i svensk eko-
nomipress eller på dagstidningarnas ekonomisidor eller ens arti-
klar som behandlar den företagande dimensionen av verksam-
heten, annat än på ett mycket ytligt plan. 

Under perioden 1995-97 verkar den mest betydelsefulla anpass-
ningen till ett företagsekonomiskt tänkande vara det sätt på vilket
Basta de facto betraktar rehabiliteringen. Man är helt enkelt en
aktör på ‘marknaden’ för missbruksrehabilitering i Sverige. Denna
utveckling är logisk med tanke på den bakgrund och kompetens
som personerna som styr och driver Basta har. Tillsammans har de
åtskilliga decennier av kvalificerade erfarenheter när det gäller
missbrukares livssituation och djupgående kunskaper om den
offentliga sektorns arbete med missbrukare. Ingen av dem har där-
emot någon mer omfattande kunskap när det gäller att driva
medelstora företag, varken i termer av längre personlig erfarenhet
eller grundläggande utbildning.

Med tanke på de små resurser och den begränsade energi som
under den analyserade perioden lagts ned på de övriga affärsområ-
dena i relation till rehabiliteringen, tycks det som om man mer har
odlat dessa andra affärsverksamheter som viktiga inslag i att vara
annorlunda och mer attraktiv än konkurrenterna. Detta kan var en
framgångsrik strategi men på sikt riskerar man att urholka ett upp-
byggt förtroendekapital, om gapet mellan retorik och praktik blir
för stort under för lång tid.
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Om kooperativ identitet och Basta som en amfibie
Basta står som organisation inför ett antal utmaningar. En av de
största är att organisationen, samtidigt som man behåller en stark
kontakt med den offentliga sektorns olika organisationer, också
måste utveckla nya relationer och praktiker om man har ambitio-
nen att bli ett företag. I det sammanhanget är det intressant att
notera att Basta nyligen förvärvat ett aktiebolag, där man nu dri-
ver viss verksamhet. En annan stor utmaning är att utveckla den
kooperativa identitet som organisationen marknadsför sig med.

Beroende på vilka olika attribut en organisation visar upp gent-
emot sin omvärld, påverkas dels dess egen självförståelse, dels
omvärldens bild av organisationen. Det finns en ömsesidighet i de
två uppsättningar av ideologiska budskap som kompletterar
varandra i konstruktionerna av ‘Rehabiliteringsinstitutionen’
respektive ‘Företaget’. Hittills tycks i ett inledningsskede ambitio-
nerna att göra Basta till ett företag ha prioriterats, åtminstone på
ett ideologiskt/retoriskt plan. Försök görs att utveckla närings-
verksamheter som skall producera för marknader på i princip
samma villkor som vilket privat och vinstdrivande företag som
helst. Hur samspelet mellan rehabiliteringskonstruktionen och
företagskonstruktionen utvecklas kommer att påverka hela Bastas
möjlighet att nå fortsatt legitimitet, såväl som rehabiliteringsinsti-
tution som företag. 

Vi har visat på möjligheten att analysera Basta i spänningsfältet
mellan retorik och praktik. Ett alternativt sätt är att betrakta det
sociala fenomenet Basta som en organisatorisk hybrid med lånade
drag från olika institutionella sammanhang där den sociala ekono-
min eller den tredje sektorn blir ett slags länk mellan systemen (se
även Evers, 1995). Vi har tidigare i kapitlet visat på att verksamhe-
ten på Basta drivs av en stark rehabiliteringslogik och att man på
så sätt har lånat attribut från den offentliga sektorns missbrukar-
vård. På samma gång är det viktigt att observera att Basta också
har anammat praktiker som hämtats från företagsvärlden. Till
snickeriet knöt man till exempel tidigare en säljare som på konsult-
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basis marknadsför och säljer dess produkter på en öppen marknad.
Vidare har man inom ramen för smådjurspensionatets verksamhet
utvecklat tydliga och långsiktiga kundrelationer. 

I vissa fall kan man se att attribut från dessa två världar samver-
kar. I vardagslivet på Basta har till exempel en speciell sorts social
kontroll utvecklats. Både företagskonstruktionen och rehabilite-
ringskonstruktionen tycks här komplettera varandra. De drar åt
samma håll. Rehabilitering kräver hård social kontroll av droger
och drogrelaterat beteende och ett traditionellt företagande kräver
social kontroll och koordination av aktiviteter i tid och rum för att
upprätthålla kvalitet och effektivitet i produktionen. I linje med
ovanstående hybridmetafor tar sig Basta likt en ‘organisatorisk
amfibie’ fram i två olika terränger. Basta överlever i två miljöer
med i grunden två olika logiker eller rationaliteter – den offentliga
sektorn respektive det privata näringslivet. En central frågeställ-
ning är dock vilken roll den kooperativa identitet som man har fört
fram spelar i detta sammanhang. ”Arbetskooperativet” Basta tycks
ännu ha en hel del att svara upp mot när det gäller fördelningen av
såväl reell som formell makt och inflytande i ägar- och fördelnings-
frågor bland organisationens nu närmare 60 medarbetare.I dagslä-
get är endast sex av de personer som är verksamma på Basta full-
värdiga kooperatörer, och därmed formellt också de enda ägarna. 

Det är rimligt att tolka fenomenet Basta Arbetskooperativ som
en delvis ny institutionell form i ett gränsland mellan marknad och
stat, där kooperativ identitet tycks vara en nyckel. Här har vi ett
möjligt exempel på sådant som på den europeiska arenan karakte-
riseras med begrepp som ”blurred borders” eller ”mixed economy”. De
nya hybridformerna inom den sociala ekonomin förtjänar vår upp-
märksamhet för att vi kan lära oss något om vad organisatoriska
ramar kan betyda för vård, omsorg och behandling, men också för
att de säger oss något om företagandets villkor i ett nytt gränsland.
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Slutnot
1. Kapitlet är en omarbetad text som tidigare publicerats i Socialvetenskaplig

Tidskrift (1998, årgång 5, nr 2-3, s 194-221), och vi är tacksamma för möjligheten att
ha den med i denna bok. Tack även till Tommy Lundström, Anna Meeuwisse, Sissel
Seim, Jan Ström och Lars Svedberg för deras hjälp och kommentarer, samt till
människorna på Basta Arbetkooperativ för att de bidragit med såväl sin tid som
sina erfarenheter och under projektets gång visat forskargruppen en mycket stor
öppenhet.
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