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tjäna varandra eller på varandra?

K

ooperationens historiska betydelse är
svår att ifrågasätta.
I ett Sverige där stat och
storföretag utgjorde såväl
norm som maktbas blev kooperationen ett verktyg för
enskilda människor att bli
starka – tillsammans.
Nu är förutsättningarna
andra. Även om flera kooperationer, som LRF vars
ordförande Helena Jonsson
intervjuas i detta nummer
av Kurage, är plattformar för
småföretagare så är bilden av
kooperationen en annan.
Att konsumenter har svårt
att skilja Coop från strikt
kommersiella livsmedelsaktörer är kanske inte så konstigt. Och att kooperationen,
när den väl omnämns i politiken, ibland får se sig utpekad
som ett ”särintresse” beror
nog främst på att de kooperativa föreningarna haft stora
framgångar och att de stora
organisationerna varken är
energiintensiv basindustri

Redaktionsrådet
Idétidskriften Kurage är ett
initiativ från Sektor3 och
Idealistas förlag.
Respektive nummers tema
fylls med innehåll i ovärderlig
dialog med Kurages redaktionsråd.
@ = twitter

eller passar i det moderna
entreprenörsidealet om en
storstadsbo med en slimmad
bärbar dator under armen.
Värre är det då om de enskilda medlemmarna inte är
trygga i den kooperativa idén.

nautbildningar och har tagit
folkrörelsebegreppet åter.
Någonting har hänt med
kooperationen och nu är ett
intressant tillfälle att reflektera över dess framtid. Dessutom är år 2012 det av FN

»Någonting har hänt med kooperationen
och nu är ett intressant tillfälle att
reflektera över dess framtid.«
Under många år pratades det
inte så mycket om kooperationen, eller inte om den som
kooperation i alla fall. Flera
av de företrädare som medverkar i detta nummer av Kurage vittnar om hur de brustit
i att ha värderingar och idéer
i centrum för verksamheten.
Detta har dock vänt. KF
bygger sin marknadsföring
av Coop kring just den kooperativa idén. ”Jag äger” har
åter blivit ett slagord. LRF
storsatsar på förtroendeman-

utsedda internationella året
för kooperation.
I detta nummer av Kurage
ryms såväl miljardpampar
som småodlare. Och Kurage
går in på sitt andra år som
tidskriften för det civila samhället.
Tack för att du läser.
Hanna Hallin, Redaktör
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Tillsammans

- för socialt företagande och arbetskooperativ

Bara i ÖSTERGÖTLAND är drygt 40 000 medborgare utan jobb.
Detta till en total SAMHÄLLSKOSTNAD som kan vara så stor som

20 MILJARDER KRONOR.
Dea fastslogs i utredningen ”Arbete för Alla?” som togs fram av regionförbundet Östsam 2011. I utredningen medverkade också de övriga
undertecknarna som representerar delar av den Sociala ekonomin i
Östergötland.
EFTERUTREDNINGEN har vi fortsa e fruktbart samarbete med
a tillsammans utveckla stödstrukturer för sociala företag eller arbetskooperativ.
DETUNIKAMEDSOCIALAFÖRETAGoch arbetskooperativ är a
de både bygger ekonomiskt framgångsrika företag och en uttalad
mänsklig tillväxt hos anställda och medarbetare. Det bygger även
på fungerande demokratiska strukturer som ser möjligheterna och
uppmuntrar dessa hos alla medverkande vilket leder till dynamiska
processer och framgångar för företagen samt fler anställningar.
KOOPERATIVGÖRSKILLNADOCHVIDGARARBETSMARKNADEN
Vill du veta mer är du välkommen a kontakta oss!

www.coompanion.se

www.ostsam.se

www.serus.se

www.kooptjanst.se

ÅR
2002
2012

Kooptjänst är den plattform för kooperatörer som skapats ur samarbetet. Coompanion
Östergötland är en av 25 lokala kooperativa utvecklingscentrum i Sverige. SERUS är ett
nationellt kooperativ som verkar för utveckling av social ekonomi och regional utveckling.

Pestoff

Meningsfullt ägande:
Kooperativ på 2000-talet
—Victor Pestoff—

Förenta nationerna utnämnde år 2012 till
internationella året för kooperativa föreningar.
Därför är det är hög tid att reflektera över konsumentkooperationens nuvarande roll och möjligheter,
menar forskaren Victor Pestoff.
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L

åt oss börja med en kort historisk återkooperativa rörelsen expanderade. Hur har konblick. Ursprunget till de flesta moderna
sumentkooperativen anpassat sig och utvecklats
konsumentkooperativ går att finna i
i relation till dessa förändringar, och än viktiRochdale i England. År 1844 inrättades
gare – till sina medlemmars nya behov?
där en enkel butik som sålde basprodukter till
sina medlemmar. Kort därefter spreds den kooKooperativ är blandorganisationer som har
många intressenter och rymmer olika mål. De
perativa verksamhetsformen till andra delar av
viktigaste intressenterna påträffas i organisaEngland, men även till andra europeiska länder
och senare runtom i världen.
tionens interna och externa miljö, och består av
Kooperativa Förbundet (KF) bildades år 1899
såväl medlemmar och personal, som marknaden
i Sverige och växte snabbt. Tjugo år senare hade
och myndigheter. Ett kooperativ måste kunna
KF närmare tusen lokabeakta alla dessa inla konsumentföreningtressen och sträva mot
flera olika mål samtiar och nästan en kvarts
miljon medlemmar, och
digt – inte bara komår 2010 var fler än tre
mersiella.
»Idag är medlemskap
miljoner
medlemmar
När enskilda intresorganiserade i totalt 44
sen eller enstaka mål
i de största konsumentlokala eller regionala
ges företräde under
konsumentföreningar.
längre tid förvandlas
kooperativen något så trivialt
Sammanslagningarna
kooperativet till en
som ett »medlemskap« i
gjorde att svenska kooannan typ av organiperativ ökade storleken
sation. Genom tiderna
American Express, IKEA
på sina lokala föreninghar många europeiska
kooperativ
förlorat
ar från i genomsnitt 250
eller liknande företag.«
fokus på sina medlemmedlemmar år 1910,
till över 70 000 år 2010.
mar och personal, och
I början av 1990-talet
förvandlats till bleka
omvandlades dessutom
kopior av sina konKF och de fem största
kurrenter. Ofta har
föreningarna till aktiebolag. Under den komplikommersiella mål fullföljts på bekostnad av socerade sammanslagningen berövades den stora
ciala och politiska mål – samtidigt som sådana
majoriteten av medlemmarna sin rösträtt.
mål skiljer kooperativen från sina kommersiella
Utvecklingen av den svenska konsumentförkonkurrenter. Idag är medlemskap i de största
konsumentkooperativen något så trivialt som ett
eningsrörelsen återspeglar många av de omfat»medlemskap« i American Express, IKEA eller
tande ekonomiska och sociala förändringar som
liknande företag.
skedde i Skandinavien. Sverige förvandlades
från ett jordbrukssamhälle i norra Europas utkant, till en högst dynamisk och välorganiserad
Sveriges invånare har andra behov idag än för
medlem av EU. Sverige genomgick en snabb inhundra år sedan. Dagens invånare är mer berodustrialisering med kraftig migration till städer
ende av sociala tjänster som håller en hög kvaunder 1900‑talets första hälft, och transformeralitet, än tillgängligheten på naturliga råvaror
i närbutiker. Idag finns det också ett stort budes till ett välfärdssamhälle efter andra världskrigets slut. Kort sagt skedde en genomgripande
tiksutbud – något som landsbygden saknade för
och dramatisk förändring av det svenska samhundra år sedan. Istället är förskola, grundskohället under samma period då den konsumentla, högre utbildning, handikappomsorg,
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äldreomsorg och sjukvård de mest anmentföreningar och deras demokratiska strukgelägna verksamheterna för Sveriges invånare,
tur inte tas bort genom sammanslagningar.
vilket innefattar över tre miljoner medlemmar i
kooperativa organisationer. Medan den svenska
Kort sagt behöver vi göra medlemsskapet
välfärdsstaten genomgår stora förändringar,
i ett kooperativ meningsfullt igen. Även om
där bland annat internationella riskkapitaldetta låter som en uppmaning till omfattande
omorganisationer av befintliga konsumentförföretag börjat äga tidigare offentlig hälso- och
sjukvård, skolor, äldreomsorg och liknande, så
eningar, så är det mesta känt sedan tidigare,
saknas konsumentkooperativa alternativ i den
men tyvärr förbisett av dagens ledare för kooallmäna debatten om välfärdsstaten. I dagsläget
perativa organisationer. Sven-Åke Böök – en
presenteras inga kooperativa lösningar på de
av de främsta tänkarna inom området – skrev
utmaningar som medlemmar och Sveriges invåen viktig rapport till International Cooperative
Alliance (ICA) i Tokyo
nare nu står inför.
redan 1992: »CooperaKonsumentkooperativa organisationer
tive Values in a Chanmåste anpassa sin
ging World«. På ICA:s
verksamhet till sina
Centennial Congress i
medlemmars förändManchester 1995 pre»Konsumentrade behov, men tyvärr
senterades ytterligare
kooperativ kan vara framtisaknas ofta en vision
en stor rapport med tisamt vägledning för
teln »Making Memberdens lösning och inte gårdaden framtida verksamship Meaningful. Parheten och dess samticipatory Democracy
gens historia.«
in Co‑operatives«.
hällsroll på 2000-talet.
Tjugo år senare är
En väg framåt skulle
det hög tid att omsätta
vara att fokusera på de
dessa rapporter i prakvaror och tjänster som
medlemmarna behöver
tiken.
Konsumentidag – inte vad de behövde igår eller för hundra
kooperativ kan vara framtidens lösning och inte
år sedan. Det skulle till exempel kunna innebära
gårdagens historia. Vi behöver främja kooperaatt man främjar konsumentkooperationens möjtiva lösningar på de aktuella utmaningar och
problem som vi ställs inför idag. Genom att göra
lighet att erbjuda socialtjänst som kooperativa
kooperativen till deltagarvänliga och demokraskolor, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Kooperativa förskolor har till exempel erbjudit
tiska strukturer som adresserar sina medlemsina tjänster i över 30 år till 10-20% av svenska
mars viktigaste problem, inklusive deras sociala
föräldrar, samtidigt som kooperativ hälso- och
behov, kan vi göra medlemskapet i ett konsusjukvård driver närmare 200 sjukhus med
mentkooperativ meningsfullt igen.
200‑300 sängplaster var runtom i Japan.
Vi behöver dessutom utveckla verksamshetsVICTOR PESTOFF är professor vid institutionen
för forskning om det civila samhället på Ersta
modeller där flera intressenter representeras i
Sköndal högskola.
ett internt beslutsfattande, såväl de anställda
som brukare, och där alla kan påverka förslag
kring konsumentföreningens framtida inriktning. Dessutom skulle det finnas en årlig socialredovisning och revision av verksamhetens
aktiviteter, samt en garanti att lokala konsu-

SID 8

Pestoff

HSB LÅTER VINSTEN
GÅ TILLBAKA
TILL BOENDET
DET ÄR DÄR
DINA PENGAR
ANNONS?
HÖR HEMMA
Vi har inte aktieägare som ständigt väntar
på nya aktieutdelningar. Vi har medlemmar.
Det betyder att vinsten som vi gemensamt
skapar går tillbaka hem – till boendet.
HSB bildades 1923 för att ge vanligt
folk en rimlig chans att bo bra. Ockerhyror och usla bostäder var vanligt, och
som hyresgäst kunde du i praktiken
bli utslängd på gatan utan anledning.
HSB är fortfarande en medlemsorganisation för dig som vill bo bra, riktigt
bra. Men det är också något för dig
som vill bo smart, och själv vill vara med

och bestämma vart vinsten ska gå.
Hittills har vi satsat den på Sveriges
populäraste bosparande, på nya hus i
bra miljö och på en långsiktig förvaltning
som tar hand om husen. Vi har också
satsat hårt på vårt klimat genom att
minska utsläppen och välja förnybar
energi som sol och vind.
Att bli medlem i HSB och välja ett
boende som sträcker sig lite utanför de
egna kvadratmetrarna är ett ställningstagande. Ett val man mår lite bättre av.
Läs gärna mer på hsb.se

Vamstad

Vamstad
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—

—
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I debatten om välfärdstjänster har kooperativen länge försummats. Johan Vamstad, forskare, menar att kooperativa alternativ innebär så mycket mer än en annan ägandeform.

E

fter två årtionden av en i stort sett helt
fruktlös debatt om privat drift av sjukvård börjar det nu skönjas ett fladdrande
ljus av hopp vid horisonten för alla
som fortfarande tror på kompromisslösningar
i svensk politik. Från Carl Bildts valfrihetsrevolution till dagens riskkapitalister via Göran
Perssons stopplag, har debatten böljat fram och
tillbaka utan att någon föreslagit ett alternativ
som innebär något annat än antingen 1980-talets offentliga monopol, eller dagens nyliberala
idealmodell. Det verkar som om det eventuellt
kan bli ändring på det nu.
Under Almedalsveckan i somras vände Jonas
Sjöstedt upp och ner på det politiska samtalet
inom området genom att erkänna privata tjänsteproducenter utan vinstintresse. Den vänsterpartistiska partiledaren gick än längre; han
tillskrev dem en roll i vård och omsorg, om än
som ersättning för de vinstdrivande aktörer som
redan finns.
På ett liknande sätt har vetskapen om privat verksamhet utan vinstintresse nått fram
till LO-borgen. Landsorganisationens nya ordförande KarlPetter Thorwaldsson har i flera
utspel utmanat socialdemokraternas motvilligt
positiva inställning till vinstdrivande aktörer
i vården med att i stället begränsa de privata
utförarna till vad han kallar »non-profit företag«. Thorwaldssons tidigare konkurrent om
ordförandeposten, Thomas Baudin, har fått
uppdraget att för LO ta fram en plan för hur
man ersätter vinstdrivande företag med dessa
»non-profit företag«. Han är dock den första att
medge att han idag inte har någon bra defini-

tion på vad ett »nonprofit företag« är eller var
de ska komma ifrån. Socialdemokraterna är
som parti inte avogt inställda till privata, ickevinstdrivande aktörer och för att göra en generalisering å deras vägnar så föredrar de dem
framför aktiebolagen. Skillnaderna i förhållningssätt inom arbetarrörelsen ligger således i
att Socialdemokraterna kan tänka sig alla former av privata utförare, medan LO vill få bort
de vinstdrivande. I själva verket verkar det hos
alla partier utom Moderaterna nu ha sjunkit in
att privata vårdföretag inte behöver ta ut vinst.
Det största regeringspartiet håller fast i uppdelningen mellan antingen offentligt monopol eller
det nyliberala idealet, trygga i förvissningen att
det förstnämnda alternativet inte har framtiden
för sig.
Vilka är då dessa icke-vinstdrivande företag
som skall kunna konkurrera med både den fria
marknaden och den offentliga sektorn om att leverera framtidens vård? Det finns en rad aktörer
i den svenska vården idag som är både privata
och icke-vinstdrivande. Dessa är i regel anrika,
stiftelseägda företag som till exempel Ersta
diakoni, Stockholms sjukhem och Röda Korsets
sjukhus. Men är det sådana, ytterst beprövade
och kvalificerade vårdgivare visserligen, men
ursprungligen religiösa, institutioner med rötter
i tiden före välfärdsstaten som den yttersta vänstern i svensk politik nu förespråkar?
Ibland nämns möjligheten till kooperativ
sjuk- och hälsovård som ett privat och ickevinstdrivande alternativ. I Sverige finns det exempel
på ett fåtal kooperativa hälsocentraler
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»När man frågar sig om kooperation har en framtid i
svensk vård så bör man alltså se kooperativen som
mer än bara en ägandeform.«

men vi saknar exempel på storskalig
vård i kooperativ regi. Lyckligtvis för debatten
finns det dock sådana exempel från andra länder. I Japan driver både konsumentkooperationen och jordbrukskooperationen professionella
sjukhus med hundratals sängplatser vardera.
Konsumentkooperationen erbjuder sina medlemmar trygg vård till låga priser på samma
sätt som de erbjuder dem trygga livsmedel till
låga priser. Jordbrukskooperativen har kommit
att betrakta sjukvård som en tjänst bland andra
att erbjuda sina medlemmar i glesbygden. På
liknande sätt har stora kooperativa organisationer kommit att driva sjukhus i länder som Ryssland, Spanien och Brasilien.
Exemplen från Japan visar också att sjukvård
inte bara kan drivas i kooperativ ägandeform
utan också på ett kooperativt sätt. Kooperation
är inte bara ett sätt att förvalta verksamheten,
det är också en metod för aktivt deltagande,
självstärkning och utjämnande av maktstrukturer i själva vården. På konsumentkooperationens sjukhus i Japan innebär detta att medlemmarna, det vill säga patienterna, får tillgång till
sina journaler samt möjlighet att själva hålla
koll på sina viktigaste värden genom att blodtrycksmätare, blodsockermätare och liknande
ställs till deras förfogande. Dessutom kan pa-

tienterna, som ofta är äldre, diskutera sin hälsa
i grupper med andra patienter. Här lär de sig
mer om vanliga sjukdomar, samt får möjlighet
att vädra sin oro och finna stöd i gruppen. Alla
dessa saker gör att besöken hos läkaren sedan
blir effektivare.
Dessa kooperativa metoder för vård finns också på närmare håll än i Japan. I Nederländerna
drivs en lång rad olika sociala verksamheter
under paraplyorganisationen Espria. Det verksamheterna har gemensamt är att de fokuserar
på den sociala sidan av vård och omsorg. Liksom
i Japan har man insett att av åldringens alla
olika skäl till att söka vård, är inte alla medicinska. Oro inför en vacklande hälsa och ensamhet
är också skäl, och dessa avhjälps bäst med sociala åtgärder. Att träffa andra gamla personer
och prata om sina sjukdomar är förstås ingen ersättning för att träffa en läkare, men genom att
de äldre kan hjälpa och stötta varandra på olika
sätt minskar behovet av professionell personal
samtidigt som livskvalitén höjs för de äldre.
Principen om ömsesidigt stöttande är inte helt
främmande för svensk vård och omsorg. Självhjälpsgrupper kan vara ett utmärkt alternativ
för vissa typer av missbrukare, och en organisation som Fountain House har länge hjälpt
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»Jakten på kvalitet i vård och omsorg har lett till passivare
brukare eftersom graden av professionalitet är ett av få sätt
man vet att mäta kvalitet.«

människor med psykisk sjukdom genom att
låta medlemmarna själva blir aktivt delaktiga i
sin egen rehabilitering. När man frågar sig om
kooperation har en framtid i svensk vård så bör
man alltså se kooperativen som mer än bara en
ägandeform. Den kooperativa ägandeformen
går inte att skilja från den brukarroll som kommer av att medlemmarna är delaktiga i sin egen
vård och omsorg.
Det är ödets ironi att vi nu, när debatten om
ägandeform börjat röra på sig, har kommit att
bli allt mindre öppna för att på kooperativt vis
släppa in brukaren i vård och omsorg. Patienterna i svensk sjukvård har även traditionellt
sett haft en unikt svag position i internationell
jämförelse, men trots detta lades nyligen Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ner
eftersom den svenska läkarkåren inte ville att
patienterna skulle ha den hypotetiska och strikt
symboliska makten att »pricka« sina felbehandlande läkare. Ett annat exempel är den senaste
missbruksutredningen där missbruk betraktas
som ett medicinskt problem istället för ett socialt sådant, vilket ger själva missbrukaren en
mer passiv roll i den egna behandlingen. Inom
ett helt annat omsorgsområde har den senaste
skollagens krav på professionalitet lett till att
de föräldrakooperativa föreskolornas vana att

engagera föräldrarna i barnomsorgen har ifrågasatts.
Jakten på kvalitet i vård och omsorg har lett
till passivare brukare eftersom graden av professionalitet är ett av få sätt man vet att mäta
kvalitet. De kooperativa exemplen från andra
länder visar dock att man tvärtom kan nå kvalitet genom att stärka medlemmarna i relationen
till den professionella personalen. Att denna
aspekt av kooperationen inte lyfts fram i Sverige visar att vi inte insett vad som definierar
de nya privata aktörerna inom välfärden, utan
istället applicerat en roll på dem som är utsnidad för den offentliga sektorn. Formen kan inte
skiljas från innehållet, inte för kooperativ och
inte för vinstdrivande företag. När vi nu kommit
så långt att vi erkänt tre sorters former måste
vi inse att alla tre inte kommer att ha samma
innehåll.
JOHAN VAMSTAD är fil. dr. i statsvetenskap
vid Ersta Sköndal högskola. Han forskar om
socialpolitik, civilsamhälle och har gjort en
forskningsöversikt över kooperation åt
Sektor3.
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José María Arizmendiareta såg i mitten av 1900-talet ett behov
av samhällsförändring i Baskien. Initiativet att skapa en föräldraförening ledde till starten av en yrkesskola, ett arbetarkooperativ, en bank och ett socialförsäkringssystem – alla drivna
enligt kooperativa principer. Fredrik Björk, forskare, beskriver
ett annat sätt att se på företagande.

I

republikanska sidans nederlag i inbördeskriget
några år tidigare.
Arizmendi såg utbildningsfrågor som nyckeln till samhällsförändring, samtidigt som
utbildningsväsendet i Baskien var outvecklat
och missgynnade arbetarbefolkningen. Genom
att starta en föräldraförening blev det möjligt
att samla tillräckligt med resurser för att år
1943 starta en yrkesskola, Escuela Politécnica,
vilken drevs enligt kooperativa principer. Skolan blev snabbt framgångsrik och hade flera
hundra elever. Förutom att bidra med yrkesutbildning, kom skolan också att bli en grogrund
för kooperativa idéer generellt i området och år
1956 startade några tidigare studenter det första arbetarkooperativet, Ulgor, som tillverkade
vitvaror.
Förutsättningarna för produktion av vitvaror
i Spanien var goda vid denna tid, då ekonomin i någon mån började återhämta sig efter
krigets följder. Samtidigt skyddades inhemsk
industri av skyddstullar. I Arrasate startades
snart ytterligare arbetarkooperativ samt ett
konsumentkooperativ, men hade svårt att få
fram pengar till investeringar. Enligt spansk
lag kunde inte kooperativ använda sin egendom
som säkerhet för banklån. Ett annat dilemma
var att man som medlem i ett arbetarkooperativ inte omfattades

en baskisk dalgång grundades för mer än
femtio år sedan Mondragon, som idag utvecklats till världens största arbetarkooperativ, eller mer korrekt beskrivet en federation av mer än hundra mindre och större
kooperativ. År 2010 arbetade totalt 83 869 personer inom Mondragons verksamheter, och den
totala omsättningen uppgick till 140 miljarder
svenska kronor. Men det är inte verksamhetens
storlek som är det mest spännande med Mondragon, även om det är anmärkningsvärt i relation till många andra kooperativ.
Tidigt kom utvecklingen av arbetsorganisation och arbetarstyrning inom kooperativen att
få stor uppmärksamhet, medan man på senare
tid kommit att fästa allt större uppmärksamhet
vid integrationen med lokalsamhället och verksamhetens ekonomiska resiliens. Kort kan man
säga att grundprinciperna handlar om arbetets
suveränitet över kapitalet, och att sätta lokalsamhällets långsiktiga utveckling före maximering av ekonomisk vinst.
När historien om Mondragon berättas brukar man ofta börja redan år 1941 då den unge,
nyutexaminerade prästen José María Arizmendiareta (ofta förkortat Arizmendi) kom till det
lilla samhället Arrasate (Mondragon på spanska) i Baskien. Tiderna var svåra i Baskien
för arbetarbefolkningen, inte minst efter den
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»Kort kan man säga att grundprinciperna handlar
om arbetets suveränitet över kapitalet och att sätta
lokalsamhällets långsiktiga utveckling före
maximering av ekonomisk vinst.«

av socialförsäkringssystemet. Man var
ju inte anställd utan delägare, de pengar man
erhöll var inte lön, utan förskott på andel i vinsten.
Man valde att lösa både kapital till investeringar och det sociala skyddsnätet på egen hand
genom att skapa en bank, Caja Laboral Popular (CLP, Folkets Sparbank) och Lagun Aro, ett
eget socialförsäkringssystem. Detta innebar ett
avgörande steg för att skapa en federation av
sammankopplade kooperativ som kom att växa
stadigt under 1960- och 1970-talen. Antalet
arbetare uppgick år 1976 till 14 665 i totalt 65
kooperativ.

på internationell expansion, något som dock inte
självklart behövde ske i kooperativa former.
Idag har man betydande verksamheter på alla
kontinenter.
Utvecklingen har inneburit både en breddning och en ökad integration mellan kooperativen. Nya kooperativ har kontinuerligt utvecklats, under de första decennierna delvis som
underleverantörer till andra kooperativ, och
CLP har bistått de medlemmar som utvecklat
goda företagsidéer med både pengar och utvecklingsstöd. Betoningen av lokalsamhällets utveckling betyder inte att man är ointresserade
av ekonomisk vinst eller är sämre på att generera sådan. Studier indikerar att Mondragon
tvärtom är mer lönsamt och mer effektivt än
motsvarande kapitalistiska företag. Dessutom
har man lyckats undvika att minska arbetsstyrkan i lågkonjunkturer, framför allt genom utbildningsinsatser och genom att slussa arbetare
till andra verksamheter inom federationen.

Det demokratiska genombrottet och medlemskapet i EU innebar nya utmaningar för alla
verksamheter i Spanien som byggt sin styrka
bakom ett starkt tullskydd. En allt större global
konkurrens tillsammans med 1980-talets ekonomiska kris innebar att det blev tydligt att Mondragon måste göra viktiga strategiska val. Den
lösning man valde innebar en ökad integration
inom nätverket, vilket år 1991 manifesterades
genom bildandet av Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC) som en form av paraplyorganisation. Samtidigt valde man också att satsa

Utbildnings- och kunskapsfrågor har varit centrala för federationens utveckling och förmåga
till innovation. År 1977 startades Ikerlan, ett
kooperativt forskningsinstitut, och år 1997 slog
sig Escuela Politécnica och två andra utbild-
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ningskooperativ samman och bildade Mondragon Unibertsitatea.
För att stimulera en entreprenöriell kultur
kombinerat med kooperativa värderingar,
startades år 1985 Saiolan, ett experimentellt
projektbaserat utvecklingscentrum som riktar
sig främst till nyutexaminerade studenter där
de bästa utvecklingsidéerna lägger grunden
för nya kooperativ eller utvecklar befintliga.
Parallellt med detta genomgår deltagarna ett
ettårigt utbildningsprogram. Under perioden
1985-1999 bidrog Saiolan till utvecklandet av
48 verksamheter med mer än 500 arbetare.
Man identifierade också ett behov av att utveckla managementkompetens med inriktning
mot kooperativa verksamheter, eftersom man
upplevde att de värderingar som stod i centrum
i traditionella handelshögskolor inte fungerade
inom Mondragons verksamheter. År 1988 startades därför Otalora, ett kooperativt institut
som lägger fokus på utbildning inom verksamhetsledning och organisation. År 2009 tog man
nästa steg och startade LEINN, där studenterna under hela sin grundutbildning arbetar
entreprenöriellt i en kooperativ arbetsgrupp.

ter för kooperativ i en del länder.
På senare år har man inom Mondragon beskrivit ett minskat intresse för kooperativa
värderingar, främst hos den yngre generationen. Självkritiskt har man reflekterat kring att
det fokus man sedan den ekonomiska krisen
på 1980-talet haft på ekonomisk effektivitet
och i någon mån på internationell expansion,
inneburit att den kooperativa identiteten och
förankringen i lokalsamhället blivit allt mer
diffus. Som svar på detta har man bland annat
tagit initiativ till utvecklingsprojektet Bagara,
där fokus ligger på kultur, identitet och olika
aspekter av hållbar utveckling, inte minst ekologisk produktion av livsmedel.
Många har diskuterat i vilken utsträckning
Mondragon representerar en helt unik process
eller om den går att kopiera eller i varje fall låta
sig inspireras av. Frågan om Mondragons speciella ställning har ofta kopplats till Baskiens
speciella karaktär, ekonomiskt och kulturellt,
och den önskan om politisk autonomi som
finns i regionen. Även om detta säkert haft en
betydelse för viljan att utveckla och stärka en
socio-ekonomiskt autonom organisation, räcker
det knappast som förklaring. Utvecklingen av
integrerade kooperativ inom ekonomi och finans har inneburit att man kunnat växa och
utveckla innovationer och ändå kunnat hävda
principen om arbetets överhöghet. Samtidigt
har man genom närheten till kooperativ inom
utbildning och forskning skapat förutsättning
för innovation och entreprenörskap inom den
kooperativa ramen. Allra viktigast har kanske
varit att organisationen bygger på arenor för
bred dialog som samtidigt är beslutsfattande.
Framtiden är inte oproblematisk, diskussionens vågor kan ofta gå höga, men att man har
ett direkt inflytande över hur verksamheten
skall styras skapar förutsättningar för att möta
kommande utmaningar.

Det har dock inte saknats kritik mot Mondragons verksamhet. Expansionen och globaliseringen av verksamheten har förstärkt bilden av
ett ökande avstånd mellan medlemmarna och
ledningen. Nyligen utträdde en del kooperativ i
ett försök att återta sin institutionella integritet
och för att bevara den lokala förankringen.
En del av de senaste decenniernas expansion
har också skett genom uppköp av befintliga företag. Till en början var det inte alls självklart
att även dessa arbetare skulle bli kooperatörer,
och långt ifrån alla anställda var intresserade
av detta. Efter stark kritik valde man ändå att
i de flesta fall försöka utveckla de förvärvade
verksamheterna i Spanien i kooperativ riktning. När det gäller de internationella företagen inom MCC är dock situationen annorlunda,
vilket har kritiserats både internt och externt.
MCCs har som svar på detta angett bristande
intresse hos arbetarna och juridiska svårighe-

FREDRIK BJÖRK är doktorand i historia och
adjunkt i miljövetenskap vid Malmö högskola
samt verksam vid Mötesplats social innovation.
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Det kooperativa företagandets utveckling begränsas av svensk
lagstiftning. Elisabet Abrahamsson, ordförande för Vägen ut!kooperativen, efterfrågar konkreta reformer och vill sätta
press på regeringen.

A

tt Vägen ut! kooperativen i dag har
utvecklas. Vi måste påverka beslutsfattarna i
över 100 medarbetare och ytterligare
Bryssel. Det gör vi bäst genom att vara aktiva
200 personer i utbildning och arbetsi våra europeiska organisationer till exempel
Cecop (organisationen för arbets- och nykoopeträning beror på att vi vuxit fram i ett
europeiskt sammanhang. Vi har inspirerats av
rativ) och nätverket REVES (som består av reEuropa, vi har finansierats av Europa.
gioner/kommuner som stödjer social ekonomi).
Vägen ut! startade för precis tio år sedan som
Min erfarenhet av EU-medlemskapet är att
ett projekt inom Equal, ett EU-program som
det först och främst är svenska beslutsfattare
tyvärr inte finns längre. Equal finansierade exsom bromsar. Så är det när det gäller den ofperiment och innovationer i
fentliga upphandlingen. De
ett brett partnerskap mellan
nya europeiska reglerna är
olika privata och offentliga
bra och ger goda möjligheter
aktörer. Ett mycket viktigt
att ställa sociala villkor i
inslag var kravet på samarupphandlingen. Den svenska
»Men min erfarenhet
lagen om offentlig upphandbete med andra länder och
av EU-medlemskapet
på så sätt skapade vi nätverk
ling behöver däremot förändbåde i Sverige och i Europa
ras.
är att det först och
och kunde därmed lära av
Vi måste i första hand
varandra.
påverka
den svenska regerfrämst är svenska
För kooperationen är möingen, svenska tjänstemän
och svenska upphandlare. I
tet med omvärlden inget
beslutsfattare som
grunden handlar det om att
nytt. Den kooperativa idén
bromsar.«
den sociala ekonomin ska
kom på 1800talet till Sverige
betraktas som en fullvärdig
från England och Tyskland.
partner, konkurrera på samHundra år senare införde vi
modellen med lokala koopema villkor som andra företag
och kunna verka efter sina förutsättningar när
rativa utvecklingscentrum, dagens Coompadet gäller offentlig upphandling och strukturnion, från Storbritannien.
Vårt medlemskap i EU kräver ännu mer
fonder.
europeiskt samarbete. Särskilt gäller det lagItalien är en förebild för arbetskooperationen.
År 1991 antog det italienska parlamentet en lag
stiftningen kring och finansieringen av det
om sociala arbetskooperativ, den första i Eusociala företagandet. EU:s regler om offentlig
upphandling och statsstöd liksom EU:s strukropa. De sociala företagen blev erkända - både
de sociala företag som har till syfte att
turfonder ger ramen för våra möjligheter att
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»Vi måste också främja kooperativa ’blandföretag’ där
olika intressenter kan komma till tals, inte bara de
som gynnas ekonomiskt av verksamheten.«

Särskilda regler skulle stimulera både sociala
entreprenörer och nytt socialt företagande.
I lagen kan de sociala företagen definieras.
Om det samhälleliga syftet är tydligt, om vinsterna återinvesteras och om medarbetarnas
medbestämmande garanteras ska man kunna
kalla sig socialt företag. Det blir då lättare för
staten att utforma en politik för det sociala företagandet. Det bör kombineras med krav på
att de sociala företagen ska mäta sin samhällsnytta genom socioekonomiska bokslut eller liknande metoder.
Vi måste också främja kooperativa »blandföretag« där olika intressenter kan komma till
tals, inte bara de som gynnas ekonomiskt av
verksamheten. Det finns en möjlighet nu när
regeringen håller på att se över lagstiftningen
om kooperativa företag. En första enkel ändring
är att döpa om den nuvarande lagen om »ekonomiska föreningar« till en »lag om kooperativa
företag«, precis så som det är i andra länder.
Den kooperativa företagsformen skulle då bli
mer synlig. Då vet man vad man talar om. Även
om de kooperativa lagarna skiljer sig mycket
mellan länderna kan man ta till sig något.
I Italien samverkar de sociala företagen ofta
i så kallade konsortier. Den modellen tog vi

skapa jobb för människor som står långt
från arbetsmarknaden och de sociala företag
som bedriver verksamhet inom vård och omsorg. I Italien har de sociala arbetskooperativen
i dag flera hundra tusen medarbetare.
Det italienska exemplet följdes av andra länder. Nu finns lagar om socialt företagande först
och främst i form av arbetskooperativ i snart
tio EU-länder bland annat Belgien, Spanien,
Portugal, Grekland och Polen. Det har lett till
att sektorn ökar snabbt och snart har en miljon
medarbetare över hela Europa.
I Frankrike och Storbritannien har man utvecklat nya lagar för det gemensamma företagandet. I det förstnämnda landet finns en associationsform för kooperativa »blandföretag«
med samhällsmål där brukare, medarbetare
och det offentliga ska vara medlemmar. I Storbritannien är den nya lagen anpassad till det
särskilda brittiska fenomenet »social enterprise«, det vill säga företag med samhällsmål som
återinvesterar sina vinster. Det förbereds också
en nya spansk lag om social ekonomi.
Min slutsats är att vi också i Sverige behöver
en mer specifik lagstiftning när det gäller de
små kooperativa företagen, särskilt det sociala
företagandet.
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»Om det samhälleliga syftet är tydligt, om vinsterna
återinvesteras och om medarbetarnas medbestämmande garanteras ska man kunna kalla sig socialt företag.«

också till Vägen ut! Konsortiet bygger på fasta
och långsiktiga relationer mellan de enskilda
företagen för att dela riskerna och stödja varandra. Det är en bra modell för att utveckla det
arbetskooperativa företagets konkurrenskraft.
Genom EU:s strukturfonder har Vägen ut!
och andra sociala företag kunnat finansiera sig.
Nu måste vi arbeta för att de svenska programmen i nästa period, 2014 till 2020, lyfter fram
det sociala företagandet. EU-kommissionens
förslag är mycket tydligt i detta avseende, men i
slutändan är det Sverige som bestämmer.
Nyligen har EU-kommissionen föreslagit ett
program som ska främja det sociala företagandet. Tre områden lyfts fram: bättre finansiering,
större synlighet och legala förutsättningar.
EU-programmet påminner mycket om förslagen i den rapport som Temagruppen Entreprenörskap och Företagande publicerade i våras.
Det visar på ett praktiskt sätt nyttan av det europeiska samarbetet; att erfarenheter och idéer
strömmar över gränserna.
När det gäller lagstiftningen vill man införa
regler som gör att det så kallade »Europakooperativet« används i mycket högre grad. Det
största hindret är att andelskapitalet måste
vara cirka 250 000 kronor. Det är svårt för en-

skilda EU-medborgare och små kooperativ att
ta fram det beloppet.
När det gäller finansieringen föreslår EU
bland annat tillgång till riskkapital, särskilda
investeringsfonder och mikrolån.
Det behövs inte minst i Sverige. När Vägen
ut! skulle starta Le Mat Bed and Breakfast i
Göteborg fanns ingen i Sverige mer än vi själva
som ställde upp med riskkapital. Vi fick vända
oss till våra europeiska vänner. Där finns det
finansinstitutioner, till exempel Soficatra och
Sefea, som satsar riskkapital i det sociala företagandet. Nu hoppas jag att de två europeiska
bolagen, tillsammans med kreditgarantiföreningarna för den sociala ekonomin (bland annat
den i Västra Götaland) kan bygga upp några
regionala riskkapitalbolag i Sverige.
EU-kommissionen föreslår att medlemsstater
och regioner utarbetar en strategi och handlingsplan för det sociala företagandet. Jag utgår
från att den svenska regeringen följer EU-kommissionens uppmaning.
ELISABET ABRAHAMSSON är ordförande i och en
av cheferna för Vägen ut!-kooperativen. Hon
har lång erfarenhet av europeiskt kooperativt
samarbete.
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Den kooperativa företagsformen kan, inte minst inom vård- och
omsorgsområdet där mindre, idéburna företag ofta har svårt att
etablera sig, fylla en avgörande roll. Genom sociala kriterier i upphandlingsunderlagen får idéburna företag lättare att konkurrera,
skriver riksdagsledamöterna Penilla Gunther (KD) och Caroline
Szyber (KD).

2012

Varje år startar runt femhundra nya kooperativa företag i landet. De finns inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, IT samt vård och omsorg. Den gängse
juridiska formen är »ekonomisk förening«, vars
lagstiftning är anpassad till det demokratiska
ägandet.

är kooperationens år.
I skrivande stund har
detta faktum tyvärr
inte lett till någon
större uppmärksamhet i den allmänna debatten. Den kooperativa företagsformen tycks vara
olyckligt bortglömd och styvmoderligt behandlad. Ofta ses det idéburna som ett komplement
till det offentligt drivna. Vi menar att det borde
vara tvärtom. I dagens samhälle finns nämligen
ett stort ekonomiskt och företagsmässigt engagemang som ligger i gränslandet mellan den
civila sfären och marknaden. Inte sällan finner
vi detta inom vård och omsorg, där mindre, idéburna företag har svårt att etablera sig.
Att våga satsa på en idé och att förverkliga en
dröm är lättare att göra tillsammans med andra
som besitter annan kunskap än en själv, men
som delar samma dröm och vill jobba för samma
mål. Man har från början diskuterat igenom
värderingar, och man driver företag jämlikt och
demokratiskt. För vissa kanske det låter för bra
för att vara sant, men precis detta är grunden
för all kooperativ verksamhet.
Som kristdemokrater kan vi inte låta bli att
slås av likheten mellan kooperationens principer och kristdemokratins grunder. Dels känner
vi igen oss i den demokratiska processen ur arbetarnas synpunkt, dels i de värden som ligger
till grund för associationsformen.

Den sociala marknadsekonomin är den bas som
kristdemokratisk ekonomisk politik vilar på.
Det som skiljer Kristdemokraterna från andra
partier är att vi är tydliga med vilken etisk värdegrund som ligger till grund för politiken, och
som därigenom ska genomsyra alla områden i
samhället. Värdegrunden består av övertygelsen om varje människas lika, unika och okränkbara värde.
Vi vet att det idéburna företagandet växer
i Sverige, men det finns ingen helhetsbild då
de inte finns med som en egen kategori i statistiken. Om kunskapen om företag inom den
sociala ekonomin skulle öka kan samhället
lättare sätta in stödjande insatser, samtidigt
som företagen får ett erkännande och värderas
högre. I dag finns de över huvud taget inte med
när fakta om det svenska företagandet sammanställs. Därför arbetar vi för att statistikinsamling kring dessa verksamheter ska vara
ett permanent arbetsområde hos Statistiska
Centralbyrån.
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»Marknadsekonomin behöver en etik i botten för att
kunna fungera på ett bra sätt och skapa ett hållbart
välstånd. Kooperativa verksamheter är ett viktigt sätt
att föra in sådan etik i vår ekonomi.«

Marknadsekonomin behöver en etik i
botten för att kunna fungera på ett bra sätt och
skapa ett hållbart välstånd. Kooperativa verksamheter är ett viktigt sätt att föra in sådan etik
i vår ekonomi.
Ofta ses det idéburna som ett komplement
till det offentligt drivna. Vi menar att det borde
vara tvärtom. I dagens samhälle finns nämligen
ett stort ekonomiskt och företagsmässigt engagemang som ligger i gränslandet mellan den
civila sfären och marknaden. Den kooperativa
företagsformen kan fylla en avgörande roll, inte
minst inom vård- och omsorgsområdet där mindre, idéburna företag ofta har svårt att etablera
sig.

Många uppger också att upphandlingar i
praktiken är utformade så att bara stora företag
klarar kraven. Det bär oss emot när välfungerande kooperativ med drivna distriktssjuksköterskor inte kan matcha buden och juridikkraften hos större riskkapitalbolag och aktiebolag.
Några av de viktigaste hindren uppges vara
företagens kostnader för att ta fram anbud, kort
tidsram, höga krav och risken att bli underkänd
på grund av triviala misstag.
Det måste vara enkelt och rättssäkert för alla
företag att delta i upphandlingar. Att använda
sociala skäl i upphandlingsunderlagen skulle
hjälpa de idéburna företagen att konkurrera på
ett bättre sätt. Förbättrade upphandlingar är
därför mycket viktigt för att öka mångfalden och
minska dominansen av stora företag.
Kooperativet har framtiden för sig. Som kristdemokrater ser vi det som ett av de viktigaste
verktygen för ökad mångfald och valfrihet.

Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ska få förutsättningar att utvecklas, exempelvis genom att de som upphandlar får ökad
kunskap om företagsformen och därmed kan se
fördelarna med kooperativ. Tyvärr är vår erfarenhet att kommuner och landsting på många
håll motverkar en sådan utveckling. Till exempel får de arbetsintegrerade sociala företagen
ibland stå tillbaka på grund av kommunernas
egna arbetsmarknadsåtgärder.

PENILLA GUNTHER är riksdagsledamot (KD).
CAROLINE SZYBER är riksdagsledamot (KD).
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En forskarantologi om vad som står på spel
Redaktör: Filip Wijkström

Kurage Sector3_0913.pdf 1 2012-09-14 09:55:34

Demokratiska, Räntefria och Kooperativa sedan 1965.
Till skillnad från andra banker är JAK Medlemsbank en demokratisk bank där alla
medlemmar har lika värde.
Till skillnad från andra banker så blir ingen rik på någon annans bekostnad genom
vårt banksystem. Vi delar varken ut vinst, bonus eller ränta på sparande.
Till skillnad från andra banker så har vi medlemmar full insyn i bankens verksamhet,
en självklarhet eftersom vi också äger den.
Vi vet att du har mycket att tillföra debatten om rättvis ekonomi, därför hälsar
vi dig välkommen till folkrörelsen för rättvis ekonomi!
Alla kan vara medlemmar hos JAK
såväl föreningar, företag och privatpersoner.

Läs mer på www.jak.se

INITIATIVET

I varje nummer av Kurage ges plats åt ett initiativ. Ett initiativ som är träffsäkert i
sin analys, som baseras på modiga idéer som backas upp av höga ambitioner. I detta
nummer berättar Philipp Olsmeyer om Trädgård på Spåret.

Trädgård på Spåret
Det gamla spårområdet under Skanstullsbroarna har
i decennier varit bortglömt.
En icke-plats mellan Eriksdalsbadet och koloniträdgårdsområdet
Tullhagen.
Skräpig och död, men samtidigt spännande och på sitt
sätt vacker med all graffiti
och de vilda växter som ramar in rälsen. Man borde

göra något fint här, tänkte
vi, en urban trädgård, inspirerad av de populära förebilderna Prinzessinnengärten i
Berlin och High Line i New
York, som visar hur man kan
omvandla outnyttjade industri- och trafikområden till
gröna oaser mitt i stan.
»Mobil. Temporär. Ideell.«
De tre orden använde vi i
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vårt första koncept som vi
presenterade för Stockholms
stads
exploateringskontor
i slutet av 2011. Vår trädgård skulle vara flyttbar om
området skulle behöva användas till något annat. Den
skulle vara öppen för alla,
inte vinstdriven men ekonomiskt självbärande. Vi som
visste så lite om grön-

INITIATIVET

saker och trädgårdar
ville lära oss någonting. I
vår förening skulle det finnas människor med mer
och med mindre kunskap,
med mer och med mindre
tid. Vi skulle profitera från
varandra, bygga upp allting tillsammans, ha en
gemensam odlingsplan för
hela trädgården, plantera,
vattna och skörda tillsammans. Vi skulle hitta »växtfaddrar« som kunde finansiera odlingsbäddarna samt
företag som kunde ställa
upp med jord, frön, redskap
och material. »Trädgård på
Spåret« skulle platsen och
vår ideella förening heta.
Verksamhetsområdena
skulle vara trädgård, odlingsskola, marknad, kafé
och kultur.
Så blev det. Idag har föreningen Trädgård på Spåret
runt 300 medlemmar varav
15 till 20 dyker upp varje
tisdag klockan 18 när vi
har möte på spåret. Under
vår första säsong städade
vi platsen, byggde 100 odlingslådor av lastpallar och
pallkragar, fyllde upp dem
med ekologisk jord, förkultiverade växter hemma
eller planterade direkt i lådorna. Sen blev det dags att
skörda. Alla som hjälpte till
på mötena tog hem en påse
med sallad, bönor, moröt-

ter eller squash. Resten
kunde man köpa på söndagarna när vi hade »Öppet
Spår«: fika och information
för allmänheten. Säsongen
avslutades med en tackfest
för alla medlemmar, växtfaddrar och partners.
Spåret lever genom själva
trädgården, men också
genom andra roliga aktiviteter som äger rum här:
biodlingen som resulterade
i 24 kg honung efter två
månader, gestaltning och
plantering av sidorna, kulturvandringar i samband
med Stockholms kulturfestival,
Folkuniversitetets
odlingskurser, dockteater,
street food-aktioner med
konserter samt DJ-sets, ett
möte med 300 bönder i samband med LRF:s årsstämma
på Clarion eller ICA:s evenemang för femtio matjournalister med temat »höstens
smaker«. Det är kul att se
hur många möjligheter det
finns på en plats som tidigare ingen – förutom några
klottrande tonåringar – var
intresserade av.
Vi vill att någonting växer
på spåret. För 2013 planerar vi 300 odlingslådor
varav 60 reserveras för skoloch förskolgrupper som kan
besöka vår odlingskola. I
40 lådor kommer vi att odla
grönsaker och kryddor som
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används på kaféet, en gammal byggvagn som vi bygger
om just nu. Området ska bli
tillgängligt för alla – därför
behövs en ramp och en väg
mellan spåren. Målet är
också att organisera en bra
växtmarknad med allt som
stadsodlare behöver.
Trädgård på Spåret har
blivit ett fantastiskt projekt
som visar hur ett privat
initiativ kan bidra till en
social, ekologisk och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Platsen har blivit en
mötesplats för människor
av olika åldrar, nationaliteter och klass. Här förmedlas
kunskap och medvetande
om livsmedel, och de planterade växterna bidrar till stadens biologiska mångfald.
Vi skapar ett mervärde för
kringboende, stockholmare
och turister som besöker
Södermalm, samt nya gröna
jobb- och affärsmöjligheter.
Exploateringskontoret har
precis satt igång stadsbyggnadsprogrammet
»Vision
Söderstaden 2030« som berör också vårt område. Vi
hoppas att kunna ge spåret
en röst och bli en del av visionen.
PHILIPP OLSMEYER är
styrelseordförande för den
ideella föreningen Trädgård
på Spåret.

TVÅ RÖSTER

Den ofrivillige ägaren
Samma grundfilosofi gäller för kooperativa företag idag som för över
hundra år sedan. En grupp människor ser ett gemensamt behov och
möter detta genom att bilda en smart affär. Grundfilosofin är hundra
år gammal, men bryr sig kunderna idag om rollen som ägare? Kurage
tar pulsen på kooperationspampen Leif Linde, sedan 2006 förbundsdirektör i Kooperativa förbundet, KF, och blivande VD för Riksbyggen.

—TEXT MATHIAS BERGENDAHL—

SID 28

TVÅ RÖSTER

E

n regnig fredagsmorgon i slutet av auHistoriskt har KF:s ägarkoncept handlat om fygusti hälsar Leif Linde mig välkommen
siska möten där individuella medlemmar kuntill Coop Center i Solna. Innanför ennat påverka verksamheten och välja lokala och
regionala representanter. Med ett så stort medtrén öppnar sig ett stort atrium med en
restaurang på första våningen där personalen
lemsantal som KF:s föreningar har idag, och inte
träffas för affärsmöten såväl som för frukost och
minst med medlemmarnas geografiska spridlunch, och säkert en och annan fikapaus. Vi sätning, är det enligt Linde dock inte oproblemater oss på en bänk bland färgglada kuddar som
tiskt att etablera inflytande över verksamheten.
var och en bär ett ord som tydligt visualiserar
Man måste därför utmana och förnya det gamla
den beskrivning av Coop och dess många medkonceptet med fysiska möten och stämmor för
att möta medlemmarnas ständigt föränderliga
arbetare Linde förmedlar till varje nyanställd:
förväntan och behov.
Ansvarstagande. Mod. Glöd. Gemenskap. AffärsI huvudsak är det två olimannaskap.
Att KF är stort, mycket
ka inflytandespår som styr
stort, råder det ingen tvedet utvecklingsarbete som
pågår inom konsumentkookan om. KF är idag ett
förbund för 40 konsumentperationen för att säkerstälföreningar med över 3 200
la att medlemmar fortsätter
000 medlemmar spridda
att ha inflytande.
över hela Sverige. Kärn– Först och främst vill
våra medlemmar kunna
verksamheten är dagligvapåverka affären som möter
ror med flaggskeppet Coop
dem dagligen: hur vi skösom innefattar butikerna
och stormarknaderna Coop
ter våra butiker, hur du
Leif Linde
Nära, Konsum, Extra och
bemöts, hur affären ser ut
Forum. Inom koncernen
rent estetiskt, och vilka vafinns även Mediegruppen
ror vi säljer. En annan nivå
med företag som Norstedts förlag och Akademipå inflytande är ägarstyrningen, och viljan att
ta uppdraget som ägarföreträdare, vilket inte är
bokhandeln, KF Fastigheter, konferensanlägglika självklart att våra medlemmar vill vara del
ningen Vår Gård och Investgruppen med föreav.
tag som Löplabbet och Läckeby Water Group.
För att säkerställa medlemmarnas inflytande
Med denna enorma bredd som bakgrund frågar
över den lokala affären och den dagliga konjag Linde om ett kooperativt företag någonsin
kan bli för stort.
takten skapas enligt Linde en dialog mellan
– I grunden kan en kooperation vara både gibutikschef, personal och kunder, det vill säga
medlemmar och således ägare. Man arrangerar
gantiskt stor och mikroskopiskt liten. Ett mått
medlemskvällar, fokusgrupper och olika former
är storlek i affär, där vi strävar efter att nå hög
av organiserade samtal runt om i landet för att
volym för att uppnå lönsamhet i den miljö av
förstärka just den lokala förankringen. Man
lövtunna marginaler som råder inom dagligvaarbetar även mycket med att utveckla inflytelruhandeln. Ett andra mått är antalet ägare där
ett större antal givetvis blir en slags legitimeseplattformar på nätet för att samtliga medlemring av företaget.
mar, oavsett var de bor i landet, ska kunna ha
Samtidigt som ett kooperativt företags storlek
en röst och inflytande.
inte i sig är ett hinder utan snarare en affärsEnligt Linde arbetar man nu intensivt med
frågan om just ägarstyrning, och framförallt hur
mässig fördel, nämner dock Linde den utmaning
man i framtiden ser på vem som ska ta
man just nu brottas med: ägarinflytande.
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»Hur får vi fler att delta i valen till
olika styrelser? Varför skulle de vilja vara
delaktiga och vad skulle de uträtta?«

ansvar för företaget, och KF som företeelse.
– Hur får vi fler att delta i valen till olika styrelser? Varför skulle de vilja vara delaktiga och
vad skulle de uträtta? Vad är det i praktiken
man vill påverka, och framförallt var ska nivån
på vad man ska kunna påverka gällande konsumentkooperationens affärsinriktning ligga? Hur
väljer man fram kandidater, hur ger man information om vad de vill med sitt inflytande som
ägarrepresentant, och vilka krav kan man ställa
på dem? Hur säkerställer man reellt ägarinflytande samtidigt som man etablerar en stark
företagsledning? Dessa frågor och många andra
arbetar vi nu aktivt med för att både säkerställa
vårt företags framtida framgång samtidigt som
vi möter våra ägares förväntningar vad gäller
inflytande.
Ska ett kooperativt företag tjäna pengar? Linde hör ibland röster bland mindre kooperativa
företag som poängterar att det inte är vinst och
resultat som gäller. Det är en syn han varnar för
och han poängterar att de finansiella nycklarna
är verktyg för att kunna utveckla företaget.
– För att kunna vara ett medlemsägt företag,
för att kunna respondera på behov och för att
kunna utveckla affären måste vi kunna tjäna re-

jält med pengar. Det går inte att göra förlustaffärer. Vi måste balansera vår egen räkning och
inte bli för beroende av banken. Vi måste tjäna
pengar för att kunna stärka vår affär och bli
bättre och mer effektiva på det vi gör. Vi måste
också tjäna pengar för att våra medlemmar förväntar sig att få del av en återbäring.
Under vår diskussion återkommer Linde ofta
till kooperationens grundkoncept att ge tillbaka
till deras medlemmar, det vill säga ägare, och
det är tydligt att varje beslut fattas med en tydlig återknytning till grundfrågan om hur medlemmarnas behov gynnas och hur kooperationens grundvärden efterlevs.
– I ett privatägt företag är poängen att leverera vinst till ägaren. Det gör att man kan, och
ibland tvingas, byta inriktning och marknad för
att öka värdet av investeringen. Verksamheten
i ett medlemsägt kooperativ är baserat på de
behov dess ägare har i sin vardag. Ändras de
behoven, ja då ändrar man affärsverksamheten.
För att illustrera hur man inom kooperativet
inte hoppar till nya affärer endast med motivet
att tjäna pengar tillägger Linde: KF skulle till
exempel aldrig bygga ett stålverk enbart för att
kunna öka vinsten.
Enligt Linde har utvecklingen för kooperativa
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»Verksamheten i ett medlemsägt kooperativ är baserat på de behov dess ägare har i sin vardag. Ändras de
behoven, ja då ändrar man affärsverksamheten.«

företag i Sverige följt en relativt stadig ökningstrend sedan de första startade i mitten och slutet av 1800-talet. Under de sista tio åren, och
kanske ännu mer under de sista fem, har man
dock sett ett rejält uppsving. Därmed inte sagt
att utvecklingen för KF har varit friktionsfri.
– Givetvis har vi haft tuffa år och utmaningar.
Vi har rationaliserat hårt för att göra affären
mer konkurrenskraftig. Vi har förnyat, föryngrat och förändrat.
Coop har under de senaste månaderna lanserat frasen »Du äger«, för att tydliggöra att kund
också är ägare, vilket även betonas med den
medlemsåterbäring som återinfördes under hösten 2010.
– Det var en viktig återknytning till våra historiska rötter. Inte på grund av nostalgi, inte för
att det var bättre förr, utan för att fokusera på
våra grundvärden i en modern kontext.
Finns det då några hot mot kooperativa företag? Enligt Linde finns det största hotet inom
den egna verksamheten. Om man inte löser
medlemmarnas problem och möter deras behov
i vardagen, och om man inte är lönsam och inte
sköter en bra affär. Kooperativet är dock ett
alldeles utmärkt alternativ att driva ett företag menar Linde, om man följer den generella

grundidén. Dels för att konceptet i sig är ganska
enkelt och för att det inte krävs speciellt mycket
kapital att starta, och dels för att man bland
allmänheten, i synnerhet bland unga, mer och
mer ser en kooperation som ett smart sätt att
äga verksamhet tillsammans. Just tanken att
man går ihop, möter ett gemensamt behov och
delar på förtjänsten är enligt Linde den största
drivmotorn.
Linde ser även kooperativ ägarform som en
alldeles utmärkt form för att kunna komplettera
det offentliga. Man tar, enligt Linde, det bästa
från det privata näringslivet, nämligen affärsmässighet och vilja att driva en affär. Man tar
ansvaret från samhället med en långsiktig fokus
och pengarna investeras tillbaka i verksamheten. Överskottet ges till ägare och brukare. Linde poängterar dock att den typen av verksamhet
inte är något för KF.
– KF ska inte gå in i vård – vi sysslar med
mat. Våra medlemmar vill att vi fokuserar på
dagligvaruhandel och levererar medlemsåterbäring, vilket vi just nu tydligt markerar med »Jag
äger« som verkligen symboliserar vår verkliga
grundidé.
MATHIAS BERGENDAHL är frilansjournalist.
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De kallas bondekooperationen, de tusentals bönder som gått samman för att få bättre betalt och bättre villkor och vars produkter
står på miljontals bord varje morgon. Kurage samtalade med Helena
Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,
om varför det lönat sig att vara kooperativ i jordbruksnäringen.
—MATHIAS BERGENDAHL—

A

rla Foods är kanske ett av de mest välrativa företagen Lantmännen och Södra Skogskända företagen i Sverige. För de flesta
ägarna.
av oss går det inte en dag utan att vi vid
Enligt Jonsson har just kooperativa företag
frukostbordet eller i livsmedelsbutiken
historiskt sett varit en mycket bra företagsform
påminns om att Arla, med den välkända kon
inom livsmedelsproduktionen, där producenter
som symbol, producerar en mångfald av mejeritillsammans förädlat inte bara produkterna
utan även hela livsmedelsprodukter. Vad många kanske inte känner till lika väl
kedjan.
är att Arla är en bondekoo– Samtidigt som koopeperation som ägs och styrs
rativa företag arbetar i en
av över 8 000 mjölkbönder i
mer modern kontext idag är
Sverige, Danmark och Tyskgrundidén densamma som
i början av 1900-talet då
land.
många ekonomiska fören– Kooperativ som företagsform har en lång tradition
ingar etablerades: man skainom de gröna näringarna,
par ett företag tillsammans
jord- och skogsbruk, som vi
för att möta gemensamma
representerar.
behov.
Helena Jonsson
Helena Jonsson är förHon fortsätter:
– Vinst som möjliggör
bundsordförande för Lantutveckling är en nödvändigbrukarnas
Riksförbund,
LRF. Förbundet är en intresse- och företagarhet för att kunna möta de utmaningar man som
kooperativt företag ställs inför.
organisation vars medlemmar är verksamma
Att just kooperativet som företagsform möjinom många olika näringar, från traditionellt
jordbruk till bland annat förnybar energi. LRF
liggör en tillgång till resurser och utveckling
har 171 000 individuella medlemmar som tosom gynnar samtliga medlemmar illustreras
av Lantmännen, en av LRF:s organisationstalt driver 90 000 företag. Bland medlemmarna
räknas även omkring 30 ekonomiska föreningar
medlemmar. Förutom att som medlemsägd
som förutom Arla Foods inkluderar de koopeekonomisk förening tillhandahålla med-
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lemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och
ägare och brukare. I synnerhet för delägare med
foder samt att ta emot, lagra, förädla och sälja
en mindre andel i en större kooperation.
det som lantbrukarna odlar – vilket är Lant– Som ägare i till exempel ett vindkraftskoomännens huvuduppgift – bedriver man även
perativ är målet att skapa avkastning genom att
forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan
sälja el till ett vinstdrivande pris. Som brukare
med universitet, högskolor och företag.
av den el som produceras ligger det dock samtiNågot som Jonsson ser som en viktig del av
digt ett egenintresse för den enskilde ägaren att
just kooperativ som ett effektivt, inte minst
få tillgång till billig el.
kostnadseffektivt, sätt att
Även för individuella
lösa gemensamma proföretagare med ledarroll
inom en kooperation blir
blem.
det inte sällan en avväg– Genom ett kooperativ
uppnår man en bättre poning mellan vad som är bra
för kooperationen och dess
sition i värdekedjan där
»Vinst som möjligägare, och vad som är bra
varje medlem gynnas och
för det egna företaget.
utvecklas på ett sätt man
gör utveckling är en
– Som en av många
troligtvis inte skulle kunna
ägare av ett kooperativ
på egen hand.
nödvändighet för
kan man ibland tvingas ta
att kunna möta de
beslut som gynnar förenInom det kooperativa föingen och samtliga ägare
retaget är syftet att ta
utmaningar man som
till vara ägarnas intressom kollektiv, samtidigt
som beslutet direkt eller
sen med målet att skapa
kooperativt företag
indirekt påverkar det indivärde för ägarna, vilket
kan innebära både ekonoviduella företaget negativt.
ställs inför.«
Vilket för oss till den avmisk avkastning såväl som
investeringar i företaget,
vägning man har som både
sammanslagningar
och
ägare och brukare inom ett
förvärv.
kooperativt företag. Är det
Generellt har man som
viktigare att säkerställa en
individuell medlem en röst och ett inflytande på
hög avkastning för ägarna än att uppnå billiga
hur företaget drivs och styrs. I kooperativt äganpriser på de varor man producerar, och som man
som ägare brukar? Är målet att återinvestera i
de saknas dock inte utmaningar, i synnerhet
kooperativet viktigare än att ge avkastning till
när företaget växer, medlemsantalet går uppåt
ägarna?
samtidigt som den geografiska spridningen av
För Jonsson är svaret enkelt.
både verksamhet och medlemmar ökar.
– Vinsten inom ett kooperativt företag är ett
– Ju större ett kooperativt företag blir desto
viktigt medel, inte ett mål. För mig är det tydligt
större blir utmaningen för individuella ägare
att en vinst är nödvändig för att man ska kunna
att utöva sitt inflytande och ha en aktiv roll i
vidareutveckla verksamheten, möta utmaningstyrningen av företaget. För företaget ökar även
utmaningen att säkerställa att just den demoar på marknaden och internt, samt inte minst
skapa bättre förutsättningar för de ägare man
kratiska processen vad gäller ägarskap och inrepresenterar.
flytande i kooperativet efterlevs.
Enligt Jonsson kan det med ett kooperativt
ägande även bli svårt att skilja på rollen som
MATHIAS BERGENDAHL är frilansjournalist.
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DU ÄGER.
DU BESTÄMMER.
OCH I SLUTÄNDAN ÄR
DET DU SOM VINNER.
Ett kooperativt företag drivs oftast som en ekonomisk
förening där minst tre personer startat företaget tillsammans. Utöver egeninsatserna skyddas medlemmarnas
privatekonomi om företaget exempelvis skulle ha skulder
som inte kan betalas. Det som skiljer kooperativa företag
från andra är att de drivs demokratiskt med lika ansvar och
inflytande för alla medlemmar – här räknas varje röst lika.

ANNONS?

Läs mer på vår blogg, kooperationensar2012.se

Kontaktperson Hans-Erik Stierna.
Ideella organisationer, tjänsteföretag,
hotell & restaurang, förskola & skola.

Hej arbetsgivare!
Jag har svaren på dina
arbetsgivarfrågor.
Jag hjälper dig med alltifrån hur kollektivavtalet ska
tillämpas till löneavtal och grund för anställning, avsked
och annat. KFO har stor samlad erfarenhet och vi
hjälper dig att förebygga konflikter som kan uppstå på
arbetsplatsen. All hjälp ingår i medlemsavgiften. Du når
mig på 08-702 54 28.

FN har utsett år 2012 till Kooperationens år. Under devisen
”Kooperativa företag bygger en bättre värld” uppmärksammar
FN att kooperationen bidrar till minskad fattigdom,
skapar fler jobb och ökar integrationen.

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina
3 800 medlemsföretag Sveriges största fristående
arbetsgivarorganisation. KFO ger service till
verksamheter med företrädesvis kooperativ eller
idéburen karaktär. KFO har kollektivavtal inom
ett 30-tal områden och har stöttat arbetsgivare
sedan 1943.

Wikström

Jämställt
företagande
—Berith Wikström—
SID 36

Wikström

Nystartade företag med både män och kvinnor i ledningen överlever
längre än andra bolag. Berith Wikström håller ett brandtal för vad övriga näringslivet kan inspireras av i det kooperativa företagandet, där
kvinnor i större utsträckning tar plats, även om det inte är jämställt än.

J

som går ut på att företagen ska kombinera demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande, och som gör att jämställdhet både
blir ett viktigt mål och ett viktigt medel.
Jämställdheten i kooperativen handlar inte
om något slags storleksfenomen där gigantiska
HR-avdelningar »håller kollen«. Också små, nystartade kooperativ är mer jämställda. De har
i genomsnitt 37 procent kvinnor i styrelserna,
visar rådgivarorganisationen Coompanion. Det
kan jämföras med att nya företag annars till
32 procent är startade av kvinnor, en siffra som
Tillväxtverket presenterar i broschyren Kvinnor och mäns företagande 2012. Eller varför
inte jämföra med Coompanions egna siffror:
år 2010 hjälpte man 629 nya företag att starta
och av de ungefär 4 600 nya entreprenörerna i
dessa företag var antalet kvinnor och män praktiskt taget lika stort.
Det här är en intressant boll i rullning. Tillväxtverkets senaste Entreprenörskapsbarometer från 2008 visar att en stor majoritet – 76 procent – av kvinnor i åldrarna 18-30 år, som kan
tänka sig att starta företag, helst vill göra det
tillsammans med någon eller några andra.
Skälen till detta är, tror Coompanion, framförallt två. Ett är att kvinnor med rätta befarar att
ett eget företagande tar mycket tid och engagemang i anspråk och medför ekonomiska risker –
något som den som har huvudansvar för hem och
barn ser uppenbara nackdelar med. Det kooperativa företagandets enklare, roligare och tryggare lösning på detta allt annat än inbillade problem, är att driva företag tillsammans.

ämställt företagande är viktigt. Någon däremot?
Nä, tänkte väl det! Försök då – om det
går – att härma de kooperativa företagen.
I de 22 största kooperativa företagen är redan
nästan fyra av tio kvinnor. Ingen rädsla här för
att EU-kommissionen – vars vice ordförande
väntas föreslå könskvotering redan nu i oktober
– ska få sin vilja igenom.
Stora delar av övriga näringslivet ryser annars vid tanken. Kvotering är som att svära i
kyrkan i många styrelserum. Att välja in personer på grund av kön och inte utifrån kompetens
slår direkt mot lönsamheten, menar man.
Andra AP-fonden skulle inte hålla med. Fonden mäter årligen andelen kvinnor som tagit
examen inom de typer av utbildningar som
är rekryteringsbas för företagsledningar och
styrelser. Resultatet är fantastiskt - drygt 40
procent av eleverna är nu kvinnor. Men på väg
mot styrelserummen faller en förkrossande majoritet av alla dessa välutbildade kvinnor ifrån.
För första gången minskar nu till och med – om
än mycket marginellt – andelen kvinnor i börsstyrelserna. De har i år 23,6 procent av styrelseplatserna. Det framgår av SIS Ägarservices
senaste upplaga av Styrelser och revisorer.
Men de kooperativa företagen går alltså mot
strömmen. Studien Jämställdhet en självklarhet? En rapport om de kooperativa företagen
och jämställdhet som KFO och Kooperationens
år tagit fram, hävdar att det är de kooperativa
värderingarna som gör skillnaden. Värderingar
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»Institutet för tillväxtpolitiska studier har visat att företag med flera ledare överlever längre än företag med
en ensam ledare, 72 respektive 66 procent av företagen finns kvar efter tre år.«

Det lockar även jämställda män.
Ett annat skäl är att kvinnors utanförskap i
näringslivet minskar. Kvinnor upplever att stödsystemen kring nyföretagande har mäns ensamföretagande som norm. Både när det handlar om
inställningen till det egna företagandet, som till
risk- och trygghetsaspekter, branscher, avkastning, verksamhetens skala, affärsidéer och kontaktnät. Tillsammans – i nätverk, i småföretagssamverkan och i gemensamt ägda och drivna
företag – kan då företagsamma kvinnor hitta
den kunskap, de erfarenheter och den mentala
uppbackning som ett framgångsrikt nyföretagande kräver. Det har många män insett också.

har dubbelt så många sjukdagar som män och
där behovet av en förbättrad arbetsmiljö är ja,
vad brukar man säga: skriande. I forskningsprojektet Work Environment and Cooperative
Social Service, jämfördes förskolor drivna av föräldra- eller personalkooperativ eller av frivilligorganisationer med kommunala förskolor. 85,5
procent av personalen i personalkooperativen
tyckte att kooperativet var den bästa arbetsplatsen – ökat inflytande, ökad frihet och ökat ansvar samt ökat ömsesidigt stöd är förklaringen.
Ännu fler exempel? Den personalägda Tandvården i Kronoberg har följts av Ekonomihögskolan vid Växjö universitet. 67 procent av personalen i kooperativen känner sig mer motiverade att
gå till jobbet efter personalövertagandet. 20 procent av dem som arbetar kvar i landstingets regi
svarar samma sak, skriver forskarna i boken
med det vitsiga namnet Tänder tillsammans:
personalkooperativ inom vård och omsorg.
Frågan är om övrigt näringsliv kan härma
konceptet? Delägandet och medinflytandet är
»på riktigt« i kooperativen. Törs man verkligen
låta personalen ta över? Överallt?

Här gör man två flugor i en smäll. Både kvinnors
inflytande och delat eller kollektivt ledarskap är
bra för företagandet. Institutet för tillväxtpolitiska studier har visat att företag med flera ledare överlever längre än företag med en ensam
ledare, 72 respektive 66 procent av företagen
finns kvar efter tre år. I särklass vad gäller överlevnad står företag med både män och kvinnor
i ledningen – åtta av tio finns kvar efter tre år.
Mer guldkant? Det är också bra för arbetsmiljön. Den så kallade välfärdsproduktionen
inom vård, skola och omsorg är Sveriges största
arbetsplats. Där arbetar nästan hälften av alla
yrkesaktiva kvinnor. Kvinnor som generellt sett

BERITH WIKSTRÖM är frilansare inom journalistik och kommunikation med många år i
kooperationen.
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att bli företagare, men tvekar inför att
behöva fatta alla svåra beslut själva eller ta
stora ekonomiska risker.
Coompanion erbjuder kostnadsfri
information, rådgivning och utbildning om
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När produktionen av förnybar energi kraftigt ökar i Tyskland är decentraliserat och kooperativt ägande en orsak. Yvonne Ruwaida (MP)
och Valter Mutt (MP) vill se lagändring som stimulerar liknande utveckling även i Sverige.

S

verige skulle kunna ha en miljöindustri
med solceller, vindkraft, biogasproduktion och annan miljöteknik. En industri
som utvecklas på ett sätt som stärker
hela landet och bidrar till att rädda miljön. För
det behövs en framsynt energipolitik där både
människor och företag får delta. I Tyskland,
USA, Danmark och Spanien har man insett att
energifrågan är mer än ”energipolitik”, det är en
möjlighet att skapa jobb och få landsbygden att
blomstra. Övergången till hållbara energisystem är en folkrörelse.
Ägandet av förnybar energi begränsar sig i
Tyskland inte till stora energibolag som har
råd att ta risker. Det är enkelt och ekonomiskt
överkomligt att medverka i energiprojekt antingen som företagare, husägare eller hyresgäst.
Kooperativt ägande är stort i denna sektor. Lokalt i många kommuner har man gått ihop och
bildat det som kallas gemenskapsanläggningar.
Det har också skapats nya företagsidéer inom
finansiering av förnybar energi. Bland de första
var energifinansbolaget Energo som grundades
1997 i Pforzheim. Allt började med en ideell förening som ville satsa på solceller, idag säljer de
framgångsrikt andelar i solcellsanläggningar.
Idag äger mer än två miljoner tyskar sin egen
elproduktion och det finns tusentals nya företag
inom branschen förnybar energi och energieffektivisering. På bara ett drygt årtionde har andelen av den tyska elkonsumtionen som härrör
från förnybara energikällor ökat från 4 till 20
procent. Allt fler tyskar är både elproducenter
och medvetna elkonsumenter. Denna folkrörel-

sedrivna bransch överträffar årligen prognoserna, och under några av sommarens soligaste
dagar producerade Tysklands solenergianläggningar för första gången mer ström än landets
kärnkraftverk.
Förnybar energi har också – trots lågkonjunktur – varit en jobbmotor. 382 000 tyskar arbetade 2011 i denna sektor. Utan denna massiva
utbyggnad av förnybar energi skulle Tyskland
årligen släppa ut 130 miljoner ton mer koldioxid. Allra snabbast har antalet arbetstillfällen
inom solenergisektorn vuxit, där 60 procent av
produktionen går på export. Solenergi sysselsätter 125 000 personer och branschen har därmed
vuxit om såväl vindkraft som biomassa.
Antalet soltimmar på årsbasis skiljer sig inte
dramatiskt mellan Tyskland och Sverige, men
det gör däremot det politiska stödet för solenergiutbyggnad. Resultatet har blivit att världsledande svensk solcellsforskning nu kommersialiseras av tyska företag. Den tyska regeringen
har gjort det enkelt att satsa på förnybar energi
som vind, sol, biogas och jordvärme. Elproducenter som använder sig av förnybar energi får
i tjugo år ett garanterat pris för sin el, nätanslutningen är billig och nätföretagen måste köpa
upp producenternas el. Ju mindre anläggningen
är desto högre är det garanterade priset för solel
om du är yteffektiv och använder redan exploaterade ytor. Detta är ett sätt som gynnar småskaligt och lokalt ägande, en konstruktion som
skapar möjlighet för nya aktörer och en bredd i
energiproduktionen.
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»Resultatet har blivit att världsledande
svensk solcellsforskning nu kommersialiseras
av tyska företag.«

Alltfler tyska regioner och kommuner
tittar på hur energiindustrin kan integreras
lokalt och hur man skapar lokala arbetstillfällen. Forskning bedrivs på ämnet lokal energiekonomi. Småskalig och lokalt ägd förnybar energi ska enligt sådan ge fler jobb än storskalig
produktion. Det man också vinner är ett lokalt
stöd för solcellsanläggningar och vindkraftverk.
Över hela världen ifrågasätts planerad utbyggnad av ny kärnkraft och säkerheten i befintlig.
Kärnkraften är inte heller en pålitlig energileverantör. I Sverige har de många driftsstoppen
i kärnkraftverken bidragit till skenande elpriser. Traditionell energipolitik med satsningar
på fossil energi och kärnkraft har varken varit
miljövänlig eller jobbskapande. Viktigast är
dock att nya investeringar i kärnkraft konkurrerar med investeringar i förnybar energi.
Jämfört med Tyskland har Sverige ännu bättre förutsättningar att lyckas med satsningar
på den sparade kilowatten och stor utbyggnad
av förnybar energiproduktion från sol, vind,
biobränslen samt vågkraft. Det vi behöver se i
Sverige är smart främjandelagstiftning, adekvat riskkapitalförsörjning och förtur vid offentlig upphandling. Det får vi med garanterat pris
för förnybar energi, garanterad nättillgång samt
med slopad ”straffbeskattning” när människor
äger sin egen förnybara elproduktion.

Världens stora oljetillgångar är, liksom planetens uranfyndigheter, koncentrerade till ett
fåtal länder och kräver väldiga resurser för att
utvinnas, transporteras och förädlas. Något
som ofrånkomligen driver fram ekonomisk och
politisk maktkoncentration, ofta bortom demokratisk kontroll. Vind, sol och vågor är däremot
ganska jämt fördelade över världen och lämpar
sig väl för decentraliserade strukturer. Att själva energiråvaran här är kostnadsfri utgör givetvis också en avgörande skillnad. Satsningar på
förnybar energi blir på så vis även en investering i maktdelning och därmed i demokrati.
YVONNE RUWAIDA är partistyrelseledamot (MP)
och studerar till elkraftsingenjör.
VALTER MUTT är riksdagsledamot (MP) och har
tillsammans med Ruwaida skrivit en rapport
om kooperativt ägd energi.
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bildningsresan
berTil OHlin FÖrlag

beställ på
www.bildningsresan.se

Är du?

Ung med makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare eller chef och verksam i ideell sektor.
Programmet ger dig verktyg för att utveckla din ledarroll, ett nätverk av andra unga ledare, kunskap om den
ideella sektorn samt en personlig mentor.

Det är en väldigt proffsig utbildning,

Klara Nilsson, kanslichef Rädda Barnens Ungdomsförbund

Det är en möjlighet att få en kvalificerad mentor,
Gustav Johansson, fd vice ordförande i Sveriges Ungdomsråd.

Programmet hanterar frågor som: Vad är det speciella med ideellt ledarskap? / Hur mäter vi resultat och
framgång i ideell sektor? / Att hantera relationen mellan förtroendevald och tjänsteman. / Hur leder jag långsiktigt när jag sitter på kort mandat? Programmet löper över hela 2013 och startar i februari samt avslutas i
december. För anmälan och mer information: www.ideellarena.se eller www.LSU.se

PIONJÄREN

Pionjären
s
t
e
m
m
Folkhe arkitekt

I varje nummer av Kurage presenteras en individ vars gärning
genom brinnande engagemang, banbrytande idéer och mod kom
att spela en avgörande del i samhälls- och idéutvecklingen. Helt
enkelt en pionjär. I detta nummer möter vi Sven Wallander.

—TEXT: Linn Matic—
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dag är Sveriges höga bostadsstandard något vi
tar för givet. Annat var
det på 1920-talet, då en
svår bostadsbrist rådde och
de mindre bemedlade levde
under svåra förhållanden,
tillfälligt inhyrda i gymnastiksalar eller tvingade att betala så höga hyror att det inte
var möjligt att bo utan att
ta in flera inneboende. Den
unga arkitekten Sven Wallander drömde om att varje
familj i landet skulle kunna
bo i ett eget hem, eftersom
det stod klart för honom att
»den lycka människor kan
få på jorden ofta gives dem
inom ramen av ett hems väggar«. Sven Wallander kom
sedan att spela en nyckelroll
för utvecklingen av Sveriges
boendestandard. Som en av
initiativtagarna till HSB-rörelsen var han drivande i utvecklingen av ett gott boende
även för de som inte hade det
så gott ställt. I drygt 30 år
verkade Sven Wallander som
HSB:s chefsarkitekt och vd,
och under denna tid införde
han många nymodigheter
som på ett konkret sätt kom
att påverka människors vardagsliv.
Hyresgästernas sparkasseoch byggnadsförening, HSB
bildades år 1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm
som ett sätt att i kooperativ
form skapa ett tryggt boende
till ett rimligt pris för sina
medlemmar. Sven Wallander,
som vid den här tiden redan
hade sett till att Europas första
skyskrapor – Kungstornen på

Kungsgatan i Stockholm – blev
verklighet, kom snabbt att bli
närmast synonym med HSB.
Mycket arbete lades ner på att
förbättra bostädernas planlösningar, att få in många funktioner på en liten yta, och att
standardisera byggmått för
att på så sätt sänka byggkostnaderna. Wallander fick slåss
mot myndigheterna för att till
exempel kunna installera bad-

Namn: Sven Wallander
Född: 15 juni 1890
utbildning: Kungliga tekniska
högskolan samt Konstakademin i
Stockholm
känd uppfinning: Sopnedkastet

rum i lägenheterna, vilket vid
denna tid sågs som så lyxigt
att det meddelades att man
absolut inte kunde räkna med
några byggnadslån om det installerades badrum i varje lägenhet. För HSB var det självklart att medlemmarna skulle
ha tillgång till sunda bostäder,
där ordentliga badrum var en
viktig del, och man löste detta
genom att bygga duschrum så
stora att det gick att i efterhand montera in ett badkar,
till dess att omvärlden hann
ikapp. Sådana kreativa lösningar, ihop med ett ständigt
arbete med standardisering,
rationalisering och produktutveckling, var känneteck-
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nande för det arbete Wallander
bedrev inom ramen för HSB.
En mängd olika byggmaterialindustrier startades i HSB:s
regi, dels för att få kontroll
över kostnaderna, men också
för att förbättra kvaliteten.
Redan vid byggandet av
HSB:s första hus, på Skånegatan i Stockholm, hade Wallander planer på något som senare
infördes i HSB-regi, nämligen
»barnkrubban«. Planerna blev
inte förverkligade denna gång,
men med hjälp av patentintäkterna från sopnedkastet, som
Wallander hade fått idén till
vid ett besök i USA, kunde
HSB:s första barnstuga öppnas år 1929. Ett par år senare
startade HSB Socialpedagogiska seminariet, Sveriges
första förskollärarutbildning,
där unga kvinnor under Alva
Myrdals ledning utbildades
till »småbarnsfostrarinnor«.
På det sättet blev HSB pionjärer även för en modern barnomsorg.
Ingen person i Sverige har
haft större betydelse som pionjär i utvecklingen av bra
och funktionella bostäder än
Sven Wallander. Han fanns
med som ledare i HSB även
en lång period under efterkrigstiden när den sociala
bostadspolitiken
formades
och där HSB fick en framträdande roll i folkhemsbygget.
Wallander hade förmågan att
omsätta idéerna om det goda
boendet till praktiska och bra
lösningar. Han var en entreprenör som hade förmåga att
både utveckla och få saker att
hända.

THE END

»Det är vi som är samhället!«
—LARS WILDERÄNG—
Den svenska statliga

ekonomin sägs vara
god och i balans, men
trots ett skyhögt skattetryck
ser vi ständigt hur samhällets
tjänster nedrustas och försämras. Allt tal om satsningar är
i praktiken bara tomma ord,
oavsett vilket politiskt läger
som har makten. Vi har sedan
90-talskrisen under ordnade
former genomfört de nedskärningar som man i EU:s länder
vid Medelhavet just nu får utföra i panik på kort tid.
Men vi, samhällets medborgare, är inte dummare än att
vi ser hur vi allt mindre kan
förlita oss på stat och kommun. Och samhällen är självorganiserande, även under
hårt kollapstryck. Runt omkring oss ser vi hur allt fler av
det civila samhällets organisationer allt mer tar över roller
som stat och myndigheter tidigare hade. Missing people organiserar de skallgångskedjor
och sökningar efter försvunna
personer som inte längre polis eller försvarsmakt mäktar
med att organisera. Bloggar
och nya medier fyller upp luckorna i nyhets- och informa-

tionsspridningen som samhället och traditionell media inte
klarar av. Kyrkoförsamlingar
och rent av sportklubbar organiserar de öppna förskolor för
småbarnsföräldrar som kommunerna inte ordnar. Omställningsrörelsen tar från botten
och uppåt tag i en omställning
till ett samhälle mer anpassat

»Vi är inte dummare
än att vi ser hur vi allt
mindre kan förlita oss på
stat och kommun.«
till verkligheten efter peak oil,
samtidigt som stat och myndigheter aktivt motarbetar eller förnekar problemen.
I Sverige finns det på gott
och ont över 22 000 aktiva
bostadsrättsföreningar
som
driver och förvaltar klubbmedlemmarnas gemensamma
fastigheter. Naturliga infrastrukturmonopol som tusen-
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tals vägföreningar drivs av
de som nyttjar vägarna. På
landsbygden växer det upp
nya samfälligheter när man på
egen hand vill dra in de fiberkablar för modern kommunikation som inte telebolagen är
intresserade av att ordna. Det
finns hundratals föräldrakooperativa förskolor och allt fler
friskolor som drivs av elevernas egna föräldrar.
Det har begåtts misstag på
vägen, ofta relaterade till naturliga monopol. När staten
privatiserade Telia skulle man
naturligtvis styckat upp själva
de fysiska näten lokalt och delat ut som samfälligheter till
berörda kunder, istället för att
skapa ett kommersiellt nätmonopol. Fiberföreningar rättar
åtminstone lokalt till det felet.
Väldigt lite talar för att
samhällstjänster kommer att
förbättras framöver och det är
upp till oss själva att allt mer
organisera och driva det samhället drev tidigare.
I slutändan är det vi, du och
jag, som är samhället.
LARS WILDERÄNG är författare
och driver bloggen Cornucopia.

KURAGE

– En idétidskrift för det civila samhället –
I fyra nummer per år debatteras, granskas
och synliggörs det civila samhället. Stötta
arbetet genom att teckna prenumeration
till dig och din organisation.

Teckna prenumeration på
Kurage för ett år och få 4 nummer för
250 kr (200 kr för Sektor3-medlem)

Vill du teckna prenumeration,
se våra erbjudanden eller veta mer?
www.TIDSKRIFTENKURAGE.SE

IDÉTIDSKRIFTEN KURAGE ÄR ETT INITATIV FRÅN SEKTOR3 OCH IDEALISTAS FÖRLAG
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