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SAMMANFATTNING

Kooperationen har spelat en viktig roll i

hållbarhet. Bland de kooperativa företagen

utvecklingen av det samhälle som vi lever i

observeras att hållbarhet avspeglas i kärn-

idag. Många menar att de kooperativa före-

affären och att företagen arbetar med en

tagen har varit drivande inom den hållbara

bredd av hållbarhetsfrågor. De investerarägda

utvecklingen och att hållbarhetsfrågorna är

företagen har i något högre utsträckning valt

en del av fundamentet i dessa företag.

ut ett antal profilfrågor i sitt hållbarhetsarbete.

I den här studien utforskar vi om dessa

Genom de intervjuer som har genomförts

föreställningar stämmer och om det

blir det tydligt att den kooperativa företags-

faktiskt finns en särskild koppling mellan

formen har vissa inbyggda karaktärsdrag som

kooperativa företag och hållbarhet.

skapar goda förutsättningar för företagen att

Studien ämnar besvara två frågor:

vara hållbara över tid samt att verka för en

den egna ekonomiska effektiviteten samt att

kan bidra positivt till den hållbara utvecklingen.

den komplexa ägarstyrningen kan försvåra

För att en sådan tillväxt ska åstadkommas

i genomdrivande och samordning av

krävs en förnyelse av den kooperativa före-

hållbarhetsarbetet.

tagsformen som tar vara på trender kring
exempelvis delningsekonomi och crowd-

Sammantaget bedöms den kooperativa

funding, intensifierad kommunikation kring

företagsformen vara ett positivt inslag i det

kooperativt företagande, stärkande av en

svenska näringslivet, där den bidrar med ett

samhällskontext som främjar kooperativt

tydligt hållbarhetsfokus. Studien konkluderar

företagande samt att kooperativa företag

därför att en tillväxt av det kooperativa

fortsätter vara en pådrivande kraft i den

ägandet, som idag står för en internationellt

hållbara utvecklingen.

jämförelsevis begränsad del av näringslivet,

hållbar utveckling för sin omgivning. Bland
-

Har kooperativa företag en högre

		

ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete 		

		

än investerarägda företag?

dessa karaktärsdrag kan nämnas den kooperativa företagsformens fokus på att skapa
andra ägarnyttor än enbart avkastning och
ett långsiktigt förhållningssätt till pengar.

		

Finns det ett inbyggt fokus på

Andra inbyggda fördelar ur ett hållbarhets-

hållbarhet i den kooperativa

perspektiv är den demokratiska grunden och

		 företagsformen?

den delaktighet som detta skapar samt att
den kooperativa företagsformen kan bidra till
lösningen av vissa stora samhällsutmaningar,

I den jämförande analys av års- och hållbar-

så som integration och bevarandet av en

hetsrapporter som har genomförts fram-

levande landsbygd.

kommer att kooperativa företag har en något
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högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete

Samtidigt visar intervjuerna att kooperativa

än investerarägda företag. Bland de investe-

företag måste hantera ett antal hållbarhets-

rarägda företagen finns en större variation

utmaningar för att säkra sin egen organi-

mellan företagen, där vissa ger hållbarhets-

satoriska hållbarhet samt sin förmåga att

frågan en mycket låg strategisk prioritering

kraftfullt och effektivt genomdriva hållbar-

medan andra arbetar väldigt ambitiöst med

hetsinitiativ. Dessa utmaningar inkluderar

5

INLEDNING

METOD OCH KÄLLOR

Kooperationen har spelat en viktig roll i

anses numera vara mer eller mindre en

Studiens slutsatser bygger på ett antal olika

som bedrivs i de olika företagsformerna

utvecklingen av det samhälle som vi lever

hygienfaktor för alla företag att arbeta med.

källor och genomförda analyser. En övergri-

identifierats. För att belysa den andra frågan,

pande litteraturstudie har gjorts för att ge en

om den kooperativa företagsformen har ett

i idag. Producentkooperationen dominerar
svenskt lantbruk och konsumentkooperationen

I den här rapporten utforskar vi hållbarhets-

god förståelse för ämnesområdet. Insikterna

inbyggt fokus på hållbarhet, har 11 intervjuer

har varit med och format marknader för

begreppet och dess koppling till kooperativa

från denna har använts som grund för fortsatt

genomförts. Intervjupersonerna har valts ut

bostäder och dagligvaror. Många menar att

företag och den kooperativa företagsformen.

analys. För att bedöma ambitionsnivån i

för att bidra med bred kunskap och erfarenhet

de kooperativa företagen har varit drivande

I relation till de kooperativa företagen ställer

hållbarhetsarbetet som bedrivs i kooperativa

inom kooperation och hållbarhet.

inom det som vi idag kallar för hållbart före-

vi det vi benämner som investerarägda

respektive investerarägda företag, och därmed

tagande och att hållbarhetsfrågorna är en del

företag. Med detta avser vi företag vars ägare

besvara den första frågan som studien ställer

I rapportens appendix finns mer utförlig in-

av företagens fundament. Uppmärksamheten

har investerat sitt kapital i förväntan om en

sig, har en jämförande dokumentanalys

formation om studiens metod, en förteckning

kring hållbarhetsfrågor har ökat lavinartat i

god avkastning. Rapporten ämnar besvara

utförts. Genom att studera års- och håll-

över företagen som har inkluderats i doku-

samhället under de senaste åren och frågorna

två frågor:

barhetsredovisningar från sex kooperativa

mentanalysen samt en lista över personerna

respektive sex investerarägda företag har

som har intervjuats.

skillnader och likheter i hållbarhetsarbetet
1. Har kooperativa företag en högre ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete
än investerarägda företag?
2. Finns det ett inbyggt fokus på hållbarhet i den kooperativa
företagsformen?
Rapporten kommer alltså belysa hållbarhet med koppling både till den
kooperativa företagsformen som sådan och till det praktiska hållbarhets
arbete som bedrivs i kooperativa företag idag.
6
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Historisk framväxt
Kooperativa företag har historiskt växt fram

på så vis bidragit till en förbättrad bostads-

för att lösa problem eller möta behov som

standard i det svenska samhället respektive

marknaden eller det offentliga inte har löst

att billigare och bättre livsmedel har blivit

eller tillgodosett. Som exempel kan nämnas

tillgängliga för stora befolkningsgrupper.

att lantbrukskooperationen har uppstått

DEN KOOPERATIVA FÖRETAGSFORMEN

för att ge lantbrukare hållbara ekonomiska

Under mitten av 1800-talet gjordes framsteg i

förutsättningar, för att hantera verksamhetens

formaliseringen av kooperationen då ett antal

riskfyllda och osäkra omvärld. Lantbrukare

grundläggande principer formulerades av en

har genom lantbrukskooperationen fått

grupp vävare i Rochdale, England. Rochdale-

garanterad avsättning för sin produktion samt

principerna, som de har kommit att kallas,

tillgång till kapital och billigare insatsvaror.

ligger än idag till grund för de principer som

Genom framväxten av konsumentkooperativa

den Internationella Kooperativa Alliansen

företag under 1900-talet har varor och tjänster

(IKA) har antagit. Principerna fungerar idag

som tidigare inte har erbjudits alls eller där

som riktlinjer för hur kooperativa företag

kvaliteten inte har motsvarat behoven kunnat

realiserar sina kooperativa värderingar.

tillgängliggöras. Företag som HSB och KF har

Vad är kooperation?
De kooperativa principerna

Den grundläggande idén för kooperativt

som ägs av brukare och medborgare eller en

företagande är att människor går samman för

blandning av olika intressegrupper. Dessa

att driva en verksamhet med gemensamma

typer av kooperativa företag är mer eller

resurser och insatser, för att på så vis uppnå

mindre vanligt förekommande i olika

ekonomiska nyttor som är svåra att skapa på

branscher och länder. De olika kooperativa

egen hand. Kärnan i den kooperativa idén är

företagsformerna har olika karaktärsdrag

att de som har nytta av företagets produk-

beroende på rollen som ägarna har. Exempelvis

6. Samarbete

ter och tjänster också äger och verkar i det.

har ägarna i producent- och medarbetarko-

7. Samhällshänsyn

Målet med verksamheten är att just skapa de

operativ en nära relation till företaget, som

nyttor som är definierade av medlemmarna.

ofta är deras huvudsakliga sysselsättning,

Finansiell avkastning är därför inte ett mål

medan relationen till konsumentkooperativen

i sig, utan ett medel för att kunna fortsätta

ofta inte är lika stark.

1. Medlemskap
2. Demokrati
3. Ekonomiskt deltagande
4. Självständighet
5. Utbildning

utveckla och bedriva verksamheten.
Kooperativ är ingen företagsform i sig, utan
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Det finns ett antal olika kooperativa former

kooperativa företag kan finnas i olika legala

där ägarna innehar olika roller i relation till

former. Dock har merparten av de kooperativa

det kooperativa företaget. Det vanligast

företagen den juridiska formen ekonomisk

förekommande är att det kooperativa före-

förening, vilken är anpassad för kooperativa

taget ägs av sina konsumenter, producenter

verksamheter.

eller medarbetare, men det finns även företag
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VAD ÄR HÅLLBARHET?

Kooperation idag
Kooperativa företag är jämförelsevis underrepresenterade i Sverige idag. Medan andelen av jobben som finns inom kooperativ
sektor inom EU ligger på 7,6% ligger andelen
i Sverige på 2,3% (Hållbar Ägararkitektur för
Sverige, Nachemson-Ekwall, 2016). Bland de
svenska kooperativa företagen finns cirka
en tredjedel inom utbildningssektorn (Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket,
2014), varav en stor andel är föräldrakooperativa förskolor. I omsorgssektorn är dock
andelen kooperativa företag låg jämfört med
exempelvis i våra skandinaviska grannländer.
Historiskt har det offentliga varit dominerande i omsorgssektorn i Sverige. I de senaste decenniernas privatisering av vård och
omsorg har upphandlingsreglerna premierat
investerarägda bolag snarare än kooperativa
och idéburna organisationer.
Lantbrukskooperationen står idag för en
betydande del av svenskt skogs- och
lantbruk, bland annat inom mejeri, spannmål
och skogsbruk. Konsumentkooperationen är
stark inom bland annat dagligvaror, bostäder
och begravningsverksamhet. Även försäkringssektorn är till stor del ömsesidigt eller
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kooperativt ägd med sina kunder. Emellertid
är medarbetarkooperativa företag mycket
ovanliga i Sverige, jämfört med i många andra
länder. Exempelvis har länder som Frankrike
och delar av Spanien en stor andel sysselsatta
i medarbetarkooperativ. En anledning till
detta kan vara att den medarbetarkooperativa
verksamhetsformen har haft svårt att passa
in i den traditionella svenska modellen med
starka fackföreningar, vilka har haft svårt att
förhålla sig till medarbetarkooperativen.
I skuggan av finanskrisen, då en intensiv
diskussion om kortsiktigheten i många finansiella och globala företag kom att ifrågasättas,
har kooperation fått en ökad uppmärksamhet
internationellt. År 2012 utsågs till International
Year of Cooperatives av FN och sedan dess
har de största, globala kooperativa företagen
samordnat sig alltmer i form av nya forskningsinitiativ och konferenser. I Sverige har
de kooperativa företagen ökat sin samordning
genom bildandet av Svensk Kooperation.
En ny, moderniserad föreningslag har
också kommit på plats för att förbättra
möjligheterna att driva kooperativa företag.

Hållbarhet som begrepp och trend har växt

har under senare år skett alltmer integrerat

fram starkt under det senaste decenniet.

under paraplybegreppet hållbarhet, vilket

Idag är det en viktig profilfråga för många

bland annat kan ses i att allt fler företag numera

företag och något som många konsumenter

har en hållbarhetschef snarare än t.ex. en

aktivt premierar i sin konsumtion. I grunden

miljöchef, vilket var mer vanligt förekommande

handlar hållbarhet om ett företags förmåga

tidigare.

att överleva över tid. I och med populariseringen av begreppet har det dock kommit att

De externa kraven på ett aktivt hållbarhets-

även avse ett ansvarstagande för en hållbar

arbete kommer såväl från kunder som olika

utveckling för företagets ekologiska och

samhällsinstitutioner, t.ex. i form av globala

sociala omgivning.

målsättningar och nya lagar. För det första kan nämnas att FN år 2015 antog 17 mål

I rapporten Our Common Future som släpptes

för hållbar utveckling, med en agenda som

av FN 1987 definierades hållbar utveckling

sträcker sig till 2030. Målen riktar sig såväl till

som ”en utveckling som tillfredsställer dagens

regeringar som privat och ideell sektor och

behov utan att äventyra kommande gene-

många företag arbetar aktivt med att realisera

rationers möjligheter att tillfredsställa sina

målen i sitt hållbarhetsarbete. En annan ut-

behov.” Rapporten vävde för första gången

veckling med stor påverkan på många företag

samman ekonomiska, sociala och miljömässiga

i Sverige är kraven på hållbarhetsrapportering,

frågor, vilket sedan dess får anses vara den

som börjar gälla från räkenskapsåret 2017 och

mest vedertagna definitionen av hållbarhet.

som gör att företag av en viss storlek måste

Ett företag som ska anses vara duktigt ur ett

upprätta en hållbarhetsrapport som en del av

hållbarhetsperspektiv måste alltså bedriva ett

sin årsredovisning. Detta ökar transparensen

aktivt arbete inom alla tre områdena.

kring företags påverkan på sin omgivning och
kraven på ett aktivt hållbarhetsarbete.

Medan ekonomisk hållbarhet alltid har varit
en given fråga för företag att arbeta med har

I den här rapporten och analysen som görs

miljö och sociala frågor växt i betydelse under

av företagens hållbarhet beaktas därför alla

de senaste decennierna. Arbetet med frågorna

dessa tre aspekter.
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Ekonomisk hållbarhet:
Ett företags ekonomiska hållbarhet handlar i grunden om dess
förmåga att klara sig väl ekonomiskt på lång sikt. I detta ligger
en långsiktigt fungerande finansiering och kapitalstruktur men
även att företaget har en marknad som vill köpa dess produkter
eller tjänster över tid. Detta kräver att företagsledningen har en
långsiktighet i sitt beslutsfattande. För att vara ekonomiskt hållbart över tid måste företaget även verka i en ekonomiskt hållbar
värdekedja och i ett ekonomiskt sunt samhälle. En högre nivå av
ekonomisk hållbarhet kräver alltså att företaget även jobbar med
att bidra till att skapa sådana ekonomiska förutsättningar i sin
omgivning.

Social hållbarhet:
Social hållbarhet avser arbetsförhållandena internt i företaget
men också kraven som ställs och ansvaret som tas genom hela
värdekedjan. Goda arbetsförhållanden i leverantörsledet och
insatser mot korruption är exempel på frågor som är relevanta
för många företag. I en alltmer integrerad och komplex värld blir
det allt viktigare för företag att verka för byggandet av socialt
hållbara samhällen inte bara direkt i sin värdekedja utan även
i den kringliggande omgivningen.

Miljömässig hållbarhet:
Miljömässig hållbarhet handlar om ett företags påverkan på
planeten och dess ekologiska system. Miljöpåverkan från
produktion samt företagets energianvändning och transporter
är exempel på viktiga frågor för många företag. För en högre
nivå av miljömässig hållbarhet krävs generellt sett att företag
beaktar miljöpåverkan genom hela sin värdekedja och samhället
i en vidare bemärkelse, inte bara den direkta miljöpåverkan
från verksamheten.
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KOOPERATION OCH HÅLLBARHET –
FINNS EN KOPPLING?

En vanligt förekommande föreställning, som

företag, stärker hypotesen. Där framkommer

också framträder i många av de intervjuer som

att ekonomiska föreningar, vilka ofta är koo-

har genomförts, är att kooperativa företag

perativa företag, arbetar mer med hållbarhet

arbetar mer med hållbarhetsfrågor än

än övriga företagsformer. Bland de ekono-

investerarägda företag. Många påpekar att

miska föreningarna anger ungefär hälften av

det ligger i de kooperativa företagens natur

företagen att de arbetar med miljöfrågor samt

att styra verksamheten mot flera målfunktioner,

sociala och etiska frågor, medan andelen för

i och med deras syfte att skapa nytta för sina

övriga företagsformer ligger på 40%

medlemmar samtidigt som verksamheten

respektive 33%.

HUR ARBETAR FÖRETAGEN MED HÅLLBARHET?

ska bedrivas på ett lönsamt sätt. Vidare har
många av de stora kooperativa företagen

Men stämmer den här uppfattningen för

länge profilerat sig inom hållbarhetsområdet.

alla branscher och typer av kooperativ?

Ett exempel är att Coop, som för många

Och omsätts verkligen de kooperativa

är det mest kända kooperativa företaget, ofta

företagens ambitioner i faktisk handling?

rankas i toppen bland varumärken som upp-

I följande avsnitt ska vi utreda de frågor

fattas som hållbara.

som rapporten ämnar besvara: 1) Har

Om studien

kooperativa företag en högre ambitionsnivå
Även Tillväxtverkets undersökning Företagens

i sitt hållbarhetsarbete än investerarägda

villkor och verklighet (2014), som baseras på

företag?, och 2) Finns det ett inbyggt fokus på

en enkätstudie som inkluderar ett stort antal

hållbarhet i den kooperativa företagsformen?

små och medelstora

För att belysa den första frågan har en jäm-

företagen kan över- eller underdriva sina

förande analys av sex kooperativa respektive

verkliga insatser. Sammantaget bedöms dock

sex investerarägda företags års- och hållbar-

hållbarhetsrapporterna ge en god indikation

hetsrapporter genomförts. Vi har granskat

om företagens hållbarhetsarbete som grupp.

hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete för att på så vis få en god indikation

En ytterligare begränsning i studien är att

om det hållbarhetsarbete som faktiskt utförs.

investerarägda företag är en stor, heterogen

Analysen tittar på företagen inom de olika

grupp av företag, som ett urval av sex företag

företagsformerna som grupp och uttalar sig

givetvis har svårt att täcka in. Det kan

alltså inte om enskilda företags prestation

exempelvis tänkas att hållbarhetsarbetet

inom hållbarhetsområdet.

i vissa typer av investerarägda företag, så
som familjeägda eller statligt ägda företag,

I analysen har vi undersökt ett antal olika

är mer ambitiöst.

parametrar inom fyra områden för att bedöma
det sammantagna hållbarhetsarbetet (se ruta).

Slutligen skapar den kooperativa ekonomiska

De utvalda företagen verkar i olika branscher

logiken, där vinstmaximering inte är ett

men för att skapa jämförbarhet har de koo-

självändamål, en svårighet att jämföra före-

perativa respektive investerarägda företagen

tagens ekonomiska hållbarhet. Därför har

valts från samma branscher.

den ekonomiska analysen fokuserat på några
utvalda nyckelfaktorer, där jämförbarhet är

Studien har ett antal begränsningar som

möjlig.

bör nämnas. Först kan nämnas att en genomgång av företagens hållbarhetskommunika-

Studiens metod och begränsningar beskrivs

tion inte ger en perfekt bild av det hållbar-

mer utförligt i rapportens appendix.

hetsarbete som faktiskt bedrivs, eftersom
14
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Områden som har bedömts:

Strategisk vikt: Avseende hållbarhetsfrågans

Miljömässig hållbarhet: Även inom miljöom-

strategiska vikt syns en tydlig skillnad mellan

rådet får de kooperativa företagen en högre

grupperna, där kooperativa företag ger frågan

genomsnittlig poäng än de investerarägda,

en signifikant högre prioritering. Detta syns

även om skillnaden är mindre än inom det

exempelvis i att de har tydliga hållbarhets-

sociala området. Här beror dock snarast

strategier och mål som ges strategisk betydelse

skillnaden på att ett fåtal investerarägda före-

och att deras produkter och tjänster är

tag visar på en väldigt låg ambitionsnivå inom

utformade med ett hållbarhetstänk. Detta

området, vilket drar ner den genomsnittliga

kan exempelvis ses i framtagandet av särskilt

bedömningen. Bland övriga företag bedöms

-

Strategisk vikt

miljövänliga, hälsosamma eller etiska produkter

arbetet som relativt likvärdigt och i några

-

Ekonomiska faktorer

eller att tjänsterna som erbjuds tydligt bidrar

fall har de investerarägda företagen ett något

-

Sociala faktorer

-

Miljömässiga faktorer

till byggandet av ett hållbart samhälle. Det

mer ambitiöst arbete. Detta kan eventuellt

faktum att kooperativa företag drivs utifrån

förklaras av att miljöfrågan har blivit upp-

syftet att skapa olika nyttor för sina medlemmar,

märksammad under en längre tid och har ut-

snarare än att maximera avkastningen till

vecklats till en tydligare profilfråga än många

sina ägare, verkar ge hållbarhetsfrågorna mer

av de andra aspekterna av hållbarhet.

Resultat

utrymme i själva kärnaffären.
Samlade observationer: Ett antal observationer

Den jämförande analysen visar på vissa

I tabellen nedan visas de samlade bedöm-

intressanta skillnader i hållbarhetskommu-

ningarna per grupp, såväl för de fyra områdena

Ekonomisk hållbarhet: Den ekonomiska håll-

kan göras från den samlade analysen. För det

nikationen i kooperativa respektive investe-

som det sammanvägda resultatet. Förutom i

barheten bedöms som likvärdig mellan de

första kan nämnas att ambitionen i hållbar-

rarägda företag, där de kooperativa företagen

området ekonomisk hållbarhet får de koope-

kooperativa och de investerarägda företagen.

hetsarbetet varierar mer bland de investe-

sammantaget bedöms ha en något högre am-

rativa företagen en högre bedömning. Störst

I stort sett samtliga företag i studien visar på

rarägda företagen än vad det gör bland de

bitionsnivå. Samtidigt framkommer att många

skillnad syns i den strategiska vikt som håll-

en hög nivå av ekonomisk hållbarhet i form

kooperativa. Flera av de analyserade investe-

av de studerade företagen, såväl kooperativa

barhetsområdet ges, där kooperativa företag

av stabila vinster, god soliditet över tid och

rarägda företagen har ett ambitiöst hållbar-

som investerarägda, överlag har ett tydligt

ges en avsevärt högre bedömning.

begränsade antal byten av majoritetsägare.

hetsarbete, som motsvarar de kooperativa

Detta är inte oväntat eftersom samtliga

företagens på många punkter, medan andra

observerade företag är mogna aktörer av

företag i gruppen har en tydligt lägre ambi-

en viss storlek.

tionsnivå och därmed drar ner den genom-

fokus på hållbarhetsarbete.

snittliga poängen. Den låga ambitionsnivån
Resultat i den jämförande analysen, genomsnitt per företagsgrupp
Område			Kooperativa företag		Investerarägda företag
Strategisk vikt			2,7				1,7
Ekonomisk hållbarhet

2,8				2,8

Social hållbarhet		1,9				1,2
Miljömässig hållbarhet

1,9				1,4

Sammantagen 		2,3				1,8
hållbarhetsbedömning
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Not: Skala 0–3. Poängen som redogörs är ett genomsnitt för företagen som har analyserats. Bedömningen
baseras på ett antal mer detaljerade parametrar inom varje område. Dessa redogörs i rapportens appendix.

Social hållbarhet: Inom social hållbarhet får

hos vissa kan exempelvis ses i att företagen

gruppen av kooperativa företag en högre

inte upprättar regelrätta hållbarhetsrapporter

genomsnittlig poäng. Tendensen som kan

och att det saknas ett hållbarhetstänk i pro-

observeras är att kooperativa företag i högre

dukterna och tjänsterna som erbjuds. Bland

utsträckning tar ett ansvar för en bredd av

de kooperativa företagen finns inte samma

sociala frågor, inklusive sin egen personal, sitt

variation utan samtliga företag håller en hög

leverantörsled, investeringarna de gör samt för

nivå på sitt hållbarhetsarbete. Detta kan ses

sin affärsetik, t.ex. i form av anti-korruptions-

som en indikation på att den kooperativa

insatser. De investerarägda företagen har i

ägarformen stimulerar till ett aktivt hållbar-

något högre utsträckning valt ut vissa sociala

hetsarbete.

frågor att arbeta med, snarare än att arbeta
med hela spektrat. Fokus läggs exempelvis på

En annan tendens som kan observeras är

den interna arbetsmiljön eller finansiellt stöd

att gruppen av kooperativa företag arbetar

till lokalsamhällena som man verkar i.

med ett något bredare spektrum av hållbar-
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hetsfrågor än de investerarägda företagen,

nytta för sina ägare och en viktig kompo-

vilka i något högre utsträckning väljer några

nent för att skapa en hållbar kontext för sin

frågor att profilera sig med. Exempelvis är det

verksamhet över tid. Det kan diskuteras ifall

vanligare bland de investerarägda företagen

motivationen hos de kooperativa företagen

att ha ett aktivt arbete i miljöfrågorna än i

ger ett mer ambitiöst och ihållande hållbar-

de sociala frågorna. Hos vissa är det också

hetsarbete, eftersom initiativen inte bedöms

tydligt att de marknadsför sina utvalda frågor

utifrån avkastningen de ger.

intensivt gentemot kunder och andra intressenter. De kooperativa företagen tenderar

Sammantaget visar analysen att det finns

att ha ett brett hållbarhetsarbete som täcker

en stark trend bland företag att bedriva ett

in många typer av sociala och miljömässiga

aktivt hållbarhetsarbete och att profilera sig

aspekter, samtidigt som även dessa företag

i frågan gentemot kunder och konsumenter.

ofta satsar mer på ett antal utvalda strategiskt

Den här trenden kan observeras tydligt bland

viktiga profilfrågor. Det går även att utläsa en

såväl kooperativa som investerarägda företag.

viss skillnad i hur det hållbarhetsarbete som

Trenden bedöms fortsatt drivas på av om-

bedrivs motiveras mellan de två grupperna.

världsfaktorer, som exempelvis de nya kraven

Många investerarägda företag resonerar

på hållbarhetsrapportering. Detta indikerar

tydligare utifrån en affärslogik, det vill säga

att företag av alla ägarformer som vill bevara

att hållbarhetsarbetet i längden syftar till att

hållbarhet som en konkurrensfördel och

leda till en bättre avkastning för ägarna. De

profilfråga behöver fortsätta utveckla och höja

kooperativa företagen beskriver snarare hur

ambitionerna i sitt hållbarhetsarbete.

hållbarhetsinitiativen är en del i att skapa
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Följande avsnitt utreder studiens andra

tiva företagsformen. Med detta menar vi att

frågeställning, om huruvida det finns ett

företagsformen ger kooperativa företag vissa

inbyggt fokus på hållbarhet i den kooperativa

gynnsamma förutsättningar för att bedriva en

företagsformen. Avsnittet baseras primärt på

hållbar verksamhet och att bidra till en hållbar

de 11 intervjuer som har genomförts. Listan

utveckling för samhället i stort. Det innebär

över intervjupersoner kan hittas i rapportens

emellertid inte att alla kooperativa företag

appendix.

har alla karaktärsdrag som beskrivs, utan det
finns en variation både mellan enskilda företag

Genom intervjuerna har ett antal aspekter

och mellan konsument-, producent- och

framträtt som indikerar att det finns ett

medarbetarkooperativ.

inbyggt fokus på hållbarhet i den koopera-

Med syfte att skapa nytta
Som nämndes inledningsvis har många koo-

som annars inte finns och brukarkooperativ

perativa företag uppstått för att lösa mark-

för att erbjuda tjänster som inte erbjuds av

nadsproblem eller svara upp mot behov som

kommunen.

marknaden eller det offentliga inte har löst

ETT INBYGGT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

eller tillgodosett. Svenska konsumentkoope-

Att det kooperativa företaget uppstår med

rativa företag har historiskt sett uppstått på

själva syftet att skapa en nytta för ett antal

dåligt fungerande marknader, t.ex. där mono-

ägare eller lösa ett direkt marknadsproblem

pol eller oligopolsituationer har rått. Genom

ger verksamheten en tydlig hållbarhetsdi-

att integrera bakåt i värdekedjan har de själva

mension. Nyttan som uppstår kan exempelvis

kunnat erbjuda bättre kvalitet och/eller bätt-

bidra socialt och ekonomiskt till samhället,

re ekonomiska villkor för sina medlemmar.

t.ex. i form av en mer välfungerande marknad,

Producentkooperationen inom lantbruket har

bättre produkter till lägre priser, nya arbets-

istället integrerat framåt för att optimera sina

tillfällen eller ett bredare tjänsteutbud inom

värdekedjor och säkra bästa avsättning för

exempelvis skola och omsorg. De kooperativa

sina ägares produktion. Medarbetarkoopera-

företagsformens grundläggande syfte bedöms

tiv uppstår ofta för att skapa arbetstillfällen

därmed ge ett inbyggt hållbarhetsfokus.
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Avkastning som medel snarare än mål
Det faktum att den kooperativa ägarformens

ningen. Alltfler investerare tittar exempelvis

syfte är att skapa nytta snarare än avkastning

på hållbarhetsparametrar vid utvärdering av

till sina ägare ger en grundläggande långsik-

nya investeringar, vilket verkar för ett ökat

tighet i verksamheten. Givetvis måste

fokus på hållbarhet i investerarägda företag.

kooperativa företag vara lönsamma och tjäna

Risken för kortsiktigt beteende är dock

pengar, men syftet med lönsamhet är att

fortfarande betydligt högre än i kooperativa

kunna hålla sin verksamhet igång över tid och

företag.

att använda resurserna i verksamheten för
att maximera nyttan som skapas. Pengar är

Synen på pengar som medel snarare än mål

alltså ett medel för att bedriva och utveckla

och vikten av att verksamheten håller över

verksamheten, inte ett mål i sig. Det här gör

tid ger kooperativa företag en stark över-

att verksamheterna bygger in förmågan att

levnadsförmåga, eftersom ägarna kan vara

beakta många aspekter parallellt, snarare än

villiga att ta till åtgärder som investerarägda

enbart finansiella, samt att se dem i ett längre

företag inte är beredda att göra. Detta syntes

perspektiv.

bland annat i 00-talets finanskris, då många
kooperativa företag klarade sig bättre än sina

I aktiebolagslagen definieras aktiebolags syfte

investerarägda motsvarigheter. Exempelvis

som att generera vinst till sina ägare. Sverige

kan ägarna vara villiga att göra sämre resul-

utmärker sig med det starka fokuset på ak-

tat under en tid, stå över sin egen återbäring

tieägarna och många tolkar lagen som att allt

eller sänka lönerna till anställda under en

fokus i verksamheten bör ligga på aktieägar-

period för att på så vis komma på fötter igen.

värde. Hårdraget har alltså verksamheten i sig
inget värde utöver dess förmåga att generera

En negativ aspekt i de kooperativa verksam-

pengar. Detta innebär en risk för kortsiktigt

heternas långsiktiga fokus kan dock vara att

vinstmaximerande, vilket kan leda till ohåll-

behovet av större strukturomvandlingar inte

bara effekter för såväl det enskilda företaget

adresseras i tid. Med ett starkt fokus på att

som dess omvärld. Detta innebär givetvis inte

bevara företaget i nuvarande form kan tecken

att alla investerarägda företag agerar ohåll-

på att förändringar behövs missas.

bart i syfte att kortsiktigt maximera avkast-

Det ekonomiska kretsloppet
I och med att det kooperativa företagets

Givetvis investerar även investerarägda företag

syfte är att skapa nytta snarare än avkastning

i sin verksamhet för att skapa en långsiktig

finns inget självändamål i att skapa finansiella

hållbarhet i företaget. Emellertid kan ägare

överskott. Medlen som man har bör snarare

och ledning i investerarägda företag ha högre

användas för att maximera medlemsnyttan

incitament och större möjligheter att skapa

som skapas, t.ex. genom att sänka priserna

avkastning som kan delas ut till dem själva,

på varor eller att höja ersättningen som med-

istället för att investeras i verksamheten.

lemmarna får för sin produktion. Överskott

Detta kan skapa motivationsfaktorer som inte

som uppstår återinvesteras först och främst

primärt har verksamhetens hållbarhet

i verksamheten för att säkra långsiktig håll-

i åtanke.

barhet. Det överskott som inte kan investeras
i verksamheten på ett värdeskapande sätt

Den potentiella risken med det slutna ekono-

återbetalas istället till medlemmarna, baserat

miska kretsloppet är att kooperativa företag

på transparenta, demokratiska principer.

endast återinvesterar medel i den existerande

Detta skapar ett slags ekonomiskt kretslopp

verksamheten. För att ständigt utveckla och

där ingen enskild ägare eller verkställande

förnya en verksamhet är det viktigt att även

ledning har intresse av att kortsiktigt max-

utforska och investera i nya värdeskapande

imera överskottet för att själva göra stora

verksamheter.

vinstuttag.
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Demokrati och delaktighet
Det kooperativa företaget bygger på demo-

Delaktighet är en fundamental aspekt i med-

kratiska principer. Oftast gäller principen en

arbetarkooperativa företag. Det kan sägas

medlem – en röst och att ingen enskild medlem

ge en social dimension av hållbarhet då det

kan köpa sig mer makt. Medlemmarna kon-

lägger grunden för stort engagemang i arbetet

trollerar ytterst verksamheten genom att vara

och kontroll över den egna arbetssituationen.

delaktiga i beslutsfattande och genom att

I studien Företag med fokus på hur och varför

sätta policyer. Det här skapar en grundläggande

(Coompanion, 2014) lyfter intervjuade fram

rättvisa i ägarstrukturen där de personer som

att delägarskap i sin arbetsplats ger en god

påverkas av verksamheten och vill ta del av

förståelse för verksamhetens helhet, vilket lägger

dess nyttor också är de som beslutar över

grunden för ett långsiktigt beslutsfattande som

den.

tar olika hållbarhetsaspekter i beaktande.

Den demokratiska strukturen i kooperativa

En annan aspekt som bidrar till långsiktighet

företag kan även sägas fungera som en slags

är det starka nätverk som kan uppstå bland

medborgarskola som utbildar människor i

ett kooperativt företags medlemmar. De lång-

demokratiska grundprinciper, vilket är en

siktiga sociala banden gör att ägarna har ett

viktig byggsten för ett fungerande samhälle.

intresse av att bete sig väl och inte kan uppvisa

Medlemskap i kooperativa företag kan också

ett starkt egenintresse. Detta kan verka för

lägga grunden för ett personligt engagemang,

att långsiktiga överväganden får styra och att

vilket är en nyckel för att människor ska

ett kitt mellan människor etableras, vilket är

känna att de kan påverka sina liv samt i

ett viktigt samhällsfundament.

skapandet av kollektiva nyttor.

Hållbarhet – en del av kooperationens kärna
Många intervjuade lyfter fram den roll som

kan vara att hänsyn till omgivningen och

kooperativa företag historiskt har spelat för

lokalsamhället faktiskt är en del av de sju

den allmänna utvecklingen av hållbarhetsarbete.

kooperativa principerna som många kooperativa

Kooperativa företag i många branscher har

företag arbetar aktivt för att integrera i sin

haft en ledande position under många

egen värdegrund. En annan förklaring kan

decennier och har initierat hållbarhetsinsatser

vara att eftersom kooperativa företag är vana

som andra företag i branschen sedan har tagit

att arbeta mot flera målområden simultant,

efter. Ett exempel är Coops framdrivande av

för att skapa medlemsnytta och sunda ekono-

ekologiskt genom varumärket Änglamark,

miska resultat, är det lättare att väga in även

som föregick dagens starka fokus på

hållbarhetsaspekter i sin verksamhetsstyrning.

ekologiska livsmedel.
I den jämförande analysen av hållbarhetsrapMånga framhäver att hållbarhet är en del av

porter framkom även att kooperativa företag

företagskulturen i kooperativa företag. Detta

jobbar med en något bredare palett av håll-

menar man har gett hållbarhet en given plats

barhetsfrågor än de investerarägda företagen.

i strategiska diskussioner långt innan det

Detta kan vara ett tecken på att hållbar-

hamnade på hela näringslivets agenda och

hetsaspekter är något som faktiskt är en del

blev ett sätt att profilera företag gentemot

av företagskulturen och därför genomsyrar

sina kunder och medlemmar. En anledning

verksamhetens olika delar i högre utsträckning.

till det historiskt starka hållbarhetsfokuset
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Ett svar på samhällets utmaningar
Många lyfter fram den viktiga roll kooperativa

för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån

företag spelar i att lösa samhällsutmaningar

arbetsmarknaden. Genom sina verksamheter

som staten eller övriga näringslivet har svårt

inom bl.a. servering, catering och syateljé tas

att lösa, och menar att företagsformen skulle

kvinnornas kompetenser tillvara samtidigt

kunna göra detta i ännu högre utsträckning.

som de ges en introduktion till arbetslivet.

Genom att människor sluter sig samman i en

Verksamheten bidrar därigenom positivt till

organiserad form kring frågor som är viktiga

integrationen i det svenska samhället.

Del av en hållbar ägararkitektur
I rapporten Hållbar ägararkitektur för Sverige

En större andel ägande med ett långsiktigt

(2016) skriver Sophie Nachemson-Ekwall om

intresse för själva verksamheten och dess

Ett annat exempel på en samhällsutmaning

behovet av en ny ägararkitektur i Sverige som

påverkan på omgivningen är alltså en viktig

där den kooperativa ägarformen kan bidra

omfattar en större bredd av ägarformer, där

komponent i en hållbart ägararkitektur för

Ett exempel är skapandet av arbetstillfällen

till lösningen är den sjunkande servicenivån

exempelvis kooperativt ägande tar större

Sverige. Där kan den kooperativa ägarformen

för människor som av olika anledning står

i Sveriges glesbygder. Det finns många exempel

plats. Nachemson-Ekwall beskriver riskerna

bidra med ett starkt fokus på att skapa nyttor

långt från arbetsmarknaden. Genom bildandet

på orter där anställda, brukare och/eller

med att en alltför stor andel av svenska företag

och en långsiktig syn på investeringar och

av medarbetarkooperativ får människor en

medborgare har gått samman för att driva

idag har utländska ägare, vilka ofta har en

avkastning

möjlighet att skapa arbetstillfällen åt sig själva

vård, omsorg eller annan service som behövs

mer kortsiktig horisont i sina investeringar.

tillsammans med andra. Att göra det tillsam-

för att ett lokalsamhälle ska hållas levande.

Hon menar även att det publika aktiebolaget

mans minimerar riskerna och möjliggör större

Ett sådant exempel är medborgarkooperativet

har fått en för snäv målfunktion, med ett

investeringar än vad en enskild person kan

Hälsorum Offerdal Jämtland Ekonomisk

alltför ensidigt fokus på aktieägarvärde.

göra. Ett sådant exempel är Yalla Trappan,

Förening, där en stor del av ortens medborgare

som är ett arbetsintegrerande socialt företag

har gått in med kapital för att bevara den

som strävar efter att skapa arbetstillfällen

lokala servicen.

för dem kan de själva skapa de nyttor som de
efterfrågar.

och öka den ekonomiska självständigheten
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Samtidigt som den kooperativa företagsformen

regående avsnitt kommer inte alla utmaningar

har många karaktärsdrag som stärker företa-

ha relevans för alla kooperativa företag, utan

gens egna hållbarhet och ambitionen

analysen utgår ifrån den grundläggande

i hållbarhetsarbetet så finns det även hållbar-

företagsformen. Vissa utmaningar är dessutom

hetsrelaterade utmaningar som kommer

mer specifika för vissa kooperativa typer, så

specifikt med formen. Baserat på de genom-

som konsumentkooperativa företag.

förda intervjuerna diskuterar följande avsnitt
ett antal sådana utmaningar. Precis som i fö-

Ekonomisk ineffektivitet

HÅLLBARHETSUTMANINGAR
FÖR KOOPERATIONEN

En vanligt förekommande uppfattning om

ägarna. Risken för detta är större i konsu-

kooperativa företag är att de har svårt att

mentkooperativa företag eftersom ägarbasen

skapa en lönsam verksamhet, vilket skulle

ofta är en stor och heterogen grupp som inte

vara ett tecken på att de har utmaningar i sin

har det kooperativa företagets verksamhet

ekonomiska hållbarhet. Det finns dock stor

som huvudsyssla. I jämförelse med de tydliga

variation i de kooperativa företagens eko-

avkastningskrav som kan komma från några

nomiska prestation och många exempel på

starka majoritetsägare eller ägare på börsen

ekonomiskt framgångsrika kooperativ. Flera

kan kraven på att skapa lönsamhet vara

av de intervjuade menar istället att den koo-

svagare i konsumentkooperativ. Aktiv och

perativa formen skapar stark motivation att

skicklig ägarstyrning är dock något som

vara sparsam eftersom de finansiella medlen

många kooperativa företag arbetar medvetet

används för att maximera nyttan som skapas

med att säkra.

för medlemmarna.
Slutligen har vissa kooperativa företag en
Det finns dock aspekter som kan göra eko-

stark decentralisering, som skapar risk för

nomisk effektivitet till en större utmaning för

organisatorisk ineffektivitet. Exempelvis är

kooperativa än investerarägda företag och

Coop och HSB organiserade i regionala enheter

som måste beaktas i verksamheten för att

som har stort självbestämmande. Den typen

inte utvecklas till en ekonomisk ohållbarhet.

av decentralisering kan skapa överlapp i

För det första är ägarstyrningen i kooperativa

arbetet och kräva mer resurser. Å andra sidan

företag komplex och resurskrävande.

kan stor decentralisering ha positiva effekter,

Beslutsfattandet är en omfattande process

så som närhet till kunder och ägare samt god

och förankring i ägarbasen kan vara mycket

förankring, vilket i sin tur kan ge ekonomiskt

tidskrävande.

positiva effekter och styrka i genomförandefasen.

En annan ekonomiskt relaterad risk är svag
ägarstyrning och låg affärsförståelse bland
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Kontroll och kravställning

Medlemsengagemang i förändring

Medan börsbolag länge har haft regleringar

Det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering

I en digitaliserad och allmänt tidspressad var-

bli snedvriden. Exempelvis ser flera kooperativa

och krav på kontroll såväl från börsen som

för stora bolag som gäller fr.o.m. räkenskaps-

dag har sättet som människor engagerar sig i

företag risken för att en liten grupp, som

från fondbolag så har kooperativa företag inte

året 2017 innebär dock att kraven för samtliga

föreningar och civilsamhället förändrats och

driver icke-representativa åsikter, snabbt

haft samma externa påtryckningar för att

bolag skärps och harmoniseras. Detta kommer

allt färre är idag aktiva. Detta gör att många

kan få makt att genomdriva förändringar som

säkra upp en hög lägsta-nivå inom hållbar-

att kräva insatser från många kooperativa

hetsområdet. Trots de kooperativa företagens

företag för att genomlysa sina olika verksam-

kooperativa företag upplever en utmaning i

är oförankrade bland övriga medlemmar.

starka fokus på hållbarhet kan det alltså finnas

heter och säkra att alla delar lever upp till

att engagera hela sin medlemsbas i verksam-

Det finns även en risk att det sammantagna

en variation i det faktiska genomförandet.

den nivå som man vill kommunicera. Det

heten och i den demokratiska processen.

engagemanget bland ägarna minskar över tid

I kooperativa företag med stark decentralisering

här kan även vara en chans för bolag som gör

Det kan leda till att en viss grupp medlemmar

och därmed att kvaliteten på ägarstyrningen

kan hållbarhetsambitionerna även variera

viktiga hållbarhetsinsatser att lyfta fram dem

blir tydligt överrepresenterad. Exempelvis

försämras.

kraftigt inom företaget. I och med de svagare

och på så vis höja ribban för branscher som

externa kraven har de kooperativa företagen

helhet.

i högre utsträckning själva kunnat definiera
vad hållbarhet innebär för dem, vilket har
minskat jämförbarheten mellan företag.

är det många kooperativa företag som har
en överrepresentation av äldre medlemmar

Många kooperativa företag måste därför

bland de som engagerar sig. I producent- och

arbeta aktivt med att förnya sina modeller för

medarbetarkooperativa företag, där ägarna

att engagera medlemmar. Bland annat är det

har verksamheten som huvudsyssla, är detta

viktigt att utforska vilka möjligheter digitala

ett mindre problem. Utmaningen kan dock

verktyg erbjuder och vilka typer av belönings-

uppstå även inom dessa företag.

mekanismer som skulle kunna höja engagemanget.

Det här skapar hållbarhetsrelaterade risker
då den samlade bilden av ägarnas intresse kan
Förankring och beslutsfattande
Den komplexa ägarstyrning som finns i

Många lyfter dock fram att sättet att arbeta

många kooperativa företag kan göra det svårt

inom kooperativa företag å andra sidan ger en

att driva igenom hållbarhetsinsatser. Även

mycket stark förankring bland ägare, och ofta

om man centralt eller i en regional enhet ser

även medarbetare, vilket kan lägga grunden

ett behov av att driva en hållbarhetsfråga

för snabb och framgångsrik implementering

kan stödet för frågan variera bland ägarna.

när besluten väl är fattade. Den demokratiska

Den demokratiska processen kan även göra

processen motverkar också förhastade beslut.

beslutsfattandet mer långdraget. Det finns

Den breda ägarbasen ger en pluralism av

därmed en rigiditet i den kooperativa ägar-

åsikter, vilket kan främja att hållbarhetsfrå-

formen som gör snabba omställningar svåra.

gorna faktiskt lyfts fram och drivs på. En ma-

En stark majoritetsägare i ett investerarägt

joritetsägare i ett investerarägt företag som

företag kan jämförelsevis snabbt och kraftfullt

inte har något intresse av hållbarhetsfrågor

bestämma att företaget ska ställas om till att

kan istället ha effekten att hållbarhet knappt

bli mer hållbart, om denne är övertygad om

kommer upp på agendan.

att det är viktigt.
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Vad kan vi då slutligen säga om hållbarhet

vara hållbara över tid samt att verka för en

kopplat till kooperativa företag och hur

hållbar utveckling för sin omgivning. Några

besvarar vi frågorna som ställdes initialt?

huvudsakliga anledningar till företagsformens
bidrag till en hållbar utveckling är dess inneboende långsiktighet samt det inbyggda fokuset

• Har kooperativa företag en högre

på flera målområden parallellt. Samtidigt

		 ambitionsnivå i sitt hållbarhet-

framkommer ett antal hållbarhetsutmaningar

		 sarbete än investerarägda företag?

som kooperativa företag måste hantera för

• Finns det ett inbyggt fokus på
		 hållbarhet i den kooperativa
		företagsformen?

att säkra sin egen organisatoriska hållbarhet
samt sin förmåga att kraftfullt och effektivt
genomdriva hållbarhetsinitiativ.
Sammantaget bedöms den kooperativa fö-

Sammantaget så har den genomförda analysen
visat att kooperativa företag som grupp
arbetar med hållbarhet på ett mycket ambitiöst
sätt. Företagen tar sig an en bredd av hållbarhetsfrågor och bygger in ett hållbarhetstänk

SLUTSATSER OCH MEDSKICK

i utvecklingen av sin kärnaffär och i sina
produkter och tjänster.
Bland de investerarägda företagen har vi
observerat en något lägre ambitionsnivå för
hållbarhetsfrågorna sett till gruppen som helhet
samt en större variation mellan företagen.
En anledning till den stora variationen är att
det ofta är upp till enskilda ägare att sätta
företagens agenda. Det något lägre fokuset på
frågorna kan sannolikt kopplas till företagsformens huvudsakliga intresse, dvs. att skapa
ekonomisk avkastning till sina ägare. Analysen
visar dock att alltfler investerarägda företag
ser behovet av att styra mot andra värden än
enbart ekonomiska för att säkra företagets
långsiktiga hållbarhet och en hållbar omgivning att verka i.
Vidare visar analysen att den kooperativa

retagsformen bidra till en hållbar utveckling
och är därmed ett viktigt inslag i det svenska
näringslivet. Studien konkluderar därför att
en tillväxt av det kooperativa ägandet, som
idag står för en internationellt jämförelsevis
liten del av näringslivet, kan bidra till den
hållbara utvecklingen. För att möjliggöra en
sådan tillväxt av hållbara, kooperativa företag
vill vi erbjuda ett antal medskick, riktade såväl
till de kooperativa företagen som till andra
intressenter av ett ökat kooperativt ägande.
Förnyad kooperation: Med starka trender kring
hållbarhet, delningsekonomi och crowdfunding ligger kooperation på många sätt rätt i
tiden. Det finns goda förutsättningar att profilera ägarformen ytterligare gentemot sina
intressenter. Det krävs dock att kooperativa
företag vågar utforska vad kooperation faktiskt kan innebära i dagens samhälle och vilka
nya tolkningar av företagsformen som kan
göras. Frågor som behöver adresseras inkluderar hur man säkerställer stark ägarstyrning,
hur förnyat medlemsengagemang kan skapas
och hur organisatorisk effektivitet kan säkras.

ägarformen har inbyggda karaktärsdrag som
skapar goda förutsättningar för företagen att
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Intensifierad kommunikation: Kännedomen

av exempelvis ett gemensamt vokabulär och

om kooperativt företagande är mycket låg

resultatindikatorer som demonstrerar koo-

bland såväl gemene man som politiker och

perativa företags värdeskapande. Inspiration

näringslivsrepresentanter. Det är därför

i skapandet av en sådan omgivning finns att

viktigt att fortsätta utveckla den samordnade

hämta från andra länder, som har genomgått

kommunikationen om kooperation som görs

liknande resor.

APPENDIX
DOKUMENTANALYS
För att belysa den första frågeställningen har en jämförande analys av sex kooperativa

genom Svensk Kooperation. Även enskilda
kooperativa företag måste ta plats i samhälls-

Fortsatta hållbarhetsambitioner: Det är viktigt

respektive sex investerarägda företags års- och hållbarhetsrapporter genomförts.

debatten och stolt berätta om värdena som

för kooperativa företags framgång att fortsätta

Vi har granskat hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete för att på så vis få

skapas genom den kooperativa modellen.

stå för ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Alltfler

en god indikation om det hållbarhetsarbete som faktiskt utförs. Analysen tittar på

företag, såväl kooperativa som investerarägda,

företagen som grupp inom de olika företagsformerna och uttalar sig alltså inte om

Främjande omvärld: Det behövs nya politiska

vill positionera sig som ledande inom

enskilda företags prestation inom hållbarhetsområdet.

initiativ för att skapa en kontext som kooperativa

hållbarhet. För att profilera sig i frågan krävs

företag kan uppstå och växa i. Exempel på

därför hela tiden en höjd ambitionsnivå

I analysen har vi undersökt ett antal olika parametrar i fyra kategorier för att

aspekter som behöver komma på plats är en

och nya initiativ. De kooperativa företagen

bedöma det sammantagna hållbarhetsarbetet (se tabell). De utvalda företagen

fungerande finansieringsmarknad för koope-

bör även säkerställa att deras hållbarhets-

verkar i olika branscher men för att skapa jämförbarhet har de kooperativa

rativa företag, ökad forskning om kooperativt

ansträngningar kommuniceras effektivt.

respektive investerarägda företagen valts från samma branscher.

företagande samt rådgivning och utbildning

Detta är en förutsättning för att kapitalisera

för nystartade kooperativa verksamheter. För

på ansträngningarna, locka till sig fler kunder

Inom varje område har ett 20-tal parametrar bedömts kvalitativt i en fyrgradig

att öka förståelsen för kooperativt företagande

och medlemmar samt att maximera sitt

skala. I de fall en parameter har bedömts som irrelevant för ett företags verksamhet

i övriga samhället behöver dessutom kommu-

hållbara avtryck.

har den exkluderats ur analysen. För vissa parametrar är bedömningen ja eller nej,

nikationsförutsättningarna förbättras, i form

vilket har gett poängen 0 eller 3.

0 = Parametern rapporteras inte alternativt bedöms arbetet som tydligt
undermåligt
1 = Arbetet som bedrivs bedöms som otillräckligt i jämförelse med andra företag
2 = Arbetet som bedrivs är tillfredställande och i paritet med andra företag
3 = Arbetet som bedrivs är ambitiöst och ligger i framkant i jämförelse med
andra företag
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OMRÅDEN SOM HAR BEDÖMTS

FÖRETAG SOM HAR STUDERATS I DOKUMENTANALYSEN

Strategisk vikt		 Hållbarhetsstrategi och mål finns

Kooperativa företag

				Internationellt vedertagna ramverk
				
(t.ex. Global Compact) är integrerade i arbetet

Coop, Länsförsäkringar, Lantmännen, OK ekonomisk förening
och OKQ8*, Riksbyggen, Södra

				Hållbarhetsrapport
				Upprättas
				Upprättas enligt vedertaget ramverk
				Är externt granskad
				
				
				

Hållbarhet indikeras vara en strategiskt viktig fråga
(t.ex. i form av investeringar och resurser som ges arbetet
samt integration med övrig företagsstrategi)

* OKQ8 ägs till 50% av OK ekonomisk förening och till 50% av Kuwait Petroleum International
och är därmed inte fullt kooperativt ägt. Eftersom OK ekonomisk förening bedriver sin
bensinstationsverksamhet genom dotterbolaget har vi valt att analysera den samlade bilden
av båda organisationernas hållbarhetsarbete.

Investerarägda företag
Axfood, If, Orkla Foods, St1, Wallenstam, Stora Enso

				
Det finns ett hållbarhetstänk i företagets produkter/
				tjänster

GENOMFÖRDA INTERVJUER
Ekonomisk hållbarhet

Vinst/förlust under de senaste fem åren

				

Soliditet under de senaste fem åren

				

Ägarbyten under de senaste fem åren

Social hållbarhet		

Arbete med arbetsmiljö, säkerhet och sjukfrånvaro

				

Arbete med mångfald och representation

				
Arbete med sociala faktorer i leverantörsledet
				
				Arbete med sociala faktorer i investeringar
				(endast försäkringsbolag)
				
				Motverkande av korruption
				Samhällsengagemang
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Miljömässig hållbarhet

Arbete med energiförbrukning

				

Arbete med utsläpp och transporter

				

Arbete med avfall och avloppshantering

				

Följer regelverk kring miljö, förekomst av sanktioner

För att belysa den andra frågan, om den kooperativa företagsformen har
ett inbyggt fokus på hållbarhet, har 11 intervjuer genomförts. I intervjuerna
har personerna ombetts diskutera de inbyggda förutsättningar som den
kooperativa företagsformen har för att bedriva ett ambitiöst hållbarhetsarbete
men även de särskilda utmaningar kooperativa företag har.
Intervjupersonerna har valts ut för att bidra med en bredd av kunskap
och erfarenhet inom kooperation och hållbarhet. Personerna har olika
bakgrunder från styrelseuppdrag, verkställande ledningsroller och akademi.
De intervjuade ger tillsammans en bred representation av konsument-,
producent- och medarbetarkooperativ. Många har även erfarenheter från
investerarägda företag och offentlig sektor.
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INTERVJUADE PERSONER

ANTECKNINGAR

Britt Hansson
VD för OK ekonomisk förening. Har tidigare bl.a. varit CFO på OK-Q8 AB samt nordisk CFO på McDonald’s.

Gordon Hahn
Ordförande för Coompanion Sverige och VD för det medarbetarägda företaget Serus. Styrelseledamot i KFO.

Gun-Britt Mårtensson
F.d. ordförande för HSB, styrelseledamot i Internationella Kooperativa Alliansen samt ordförande för Coompanion.
Har även varit styrelseledamot i investerarägda företag samt kommunalråd i Östersund.

Karin Perers
Ordförande för Mellanskog samt ordförande för kyrkans högsta beslutande organ Kyrkomötet.
Vice ordförande (C) i Avesta kommunfullmäktige.

Lars Wennberg
Revisor med lång erfarenhet från PwC där han var ansvarig för den kooperativa sektorn och revisor i företag som KF,
HSB, OK och Riksbyggen. Numera rådgivare i det egna företaget W&F Advisory.

Louise Ungerth
Erfarenhet som opinionsbildare inom livsmedel och hållbarhet samt tidigare chef för Konsument & Miljö vid
Konsumentföreningen Stockholm. Numera är hon egen konsult inom livsmedel och hållbarhet.

Patrik Myrelid
Har arbetat på Lantmännen under 17 år, varav de senaste åren som strategichef.

Sofia Hagman
Chef Hållbarhet och Public Affairs på HSB Riksförbund. Tidigare erfarenheter som CSR-ansvarig på KPA Pension
och Trygg-Hansa samt tf. kommunikationschef på Plan.

Sophie Nachemson-Ekwall
Bakgrund som prisbelönt ekonomijournalist med fokus på börsen. Numera forskare på Handelshögskolan i
Stockholm, med fokus på bolagsstyrning. Författare till idéskriften Hållbar ägararkitektur för Sverige som gavs
ut av Global Utmaning (2016).

Therese Frykstrand
Verksamhetschef för det arbetsintegrerande företaget Yalla Trappan. Tidigare verksamhetschef i andra
arbetsintegrerande sociala företag samt konsult inom verksamhetsutveckling.

Thomas Magnusson
Ordförande för COGECA, som driver lantbrukskooperationens frågor på EU-nivå. Styrelseledamot i Lantmännen.

Sekundära källor
Hållbar ägararkitektur för Sverige, Sophie Nachemson-Ekwall, Global Utmaning (2016)
Företag med fokus på hur och varför – om kooperativt företagande i praktiken, Curt-Olof Mann,
Coompanion Sverige (2014)
Företagens villkor och verklighet, temarapport Ekonomiska föreningar möter andra utmaningar,
Tillväxtverket (2014)
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