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RAPPORTEN I KORTHET

Denna rapport från Svensk Kooperation ger en 

bild av de nya kooperativa företag som startats de 

senaste elva åren i Sverige. De fakta som presenteras 

visar att de nya kooperativa företagen är livskraf-

tiga, växer, blir ständigt fler, engagerar många 

människor, har god jämställdhet, etablerar sig i 

olika och ständigt nya branscher både i storstad 

och på landsbygd.

Slutsatsen är att den kooperativa formen av 

företagande utvecklas med sin tid och bidrar 

med nya möjligheter och lösningar på behov 

och utmaningar som människor möter.

Under åren 2008-2018 startades i genomsnitt 

380 kooperativa företag i form av ekonomiska 

föreningar per år. Ekonomiska föreningar, 

tillsammans med aktiebolag, är de enda 

företagsformer som har ökat antalet företag.

 

Ekonomiska föreningar har också en hög överlev-

nadsgrad jämfört med andra företagsformer. Av de 

ekonomiska föreningarna var det 89 procent som 

fortfarande levde tre år efter starten. Det kan jäm-

föras med 68 procent av de enskilda näringsidkarna 

och 88 procent av aktiebolagen. 

Bland länen har Västra Götalands län det absolut 

största antalet nystartade kooperativa företag 

– en fjärdedel av samtliga. Gotland är det län som 

har det överlägset största antalet per invånare. 

I relation till befolkningen så har det också startat 

fler nya kooperativa företag  i Norrland och norra 

Svealand än i övriga Sverige. Vid en jämförelse 

mellan kommuntyper är det i ”Landsbygdskom-

muner med besöksnäring” mer än dubbelt så 

vanligt med nya kooperativa företag som genom-

snittet i landet, dock med stora skillnader mellan 

enskilda kommuner. Motsatsen är ”Pendlingskom-

muner nära storstäder” där tätheten är hälften av 

genomsnittet för landet. I storstäderna, främst 

Göteborg, är det samtidigt förhållandevis tätt 

mellan dem.

De två klart största branscherna bland de nya 

kooperativa företagen är Telekommunikation och 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt under-

hållningsverksamhet.

Drygt en femtedel av de nya kooperativa företagen 

är ”unga”, definierat som att minst tre av styrelse-

ledamöterna är 18-40 år. Dessa företag utmärker

sig på några tydliga sätt. Två tredjedelar av dem 

finns i storstäder och större städer, jämfört med 

hälften av samtliga nya kooperativa företag. Inom 

Film-, video- och tv-programverksamhet och 

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt under-

hållningsverksamhet utgör de ”unga” en majoritet 

av de nya kooperativen. Många finns också inom 

Förlagsverksamhet, Sport-, fritids- och nöjesverk-

samhet samt Utbildning.



vensk Kooperation vill öka kunskapen om 

kooperativt företagande och kooperativa 

företag i Sverige. Det gör vi bland annat genom 

denna unika rapport, som går igenom de nya 

kooperativa företag som startats de senaste

tio åren. Rapporten visar att den kooperativa 

formen av företagande utvecklas med sin tid 

och bidrar med nya möjligheter och lösningar på 

behov och utmaningar som människor möter. 

Rapporten beskriver det allra nyaste kooperativa 

företagandet, nämligen de 4 177 ekonomiska 

föreningar som blev aktiva företag under 

perioden 2008-20181.

Ett kooperativt företag ägs och drivs av en grupp 

(i praktiken tre eller fler) fysiska eller juridiska 

personer2, som styr företaget enligt föreningsde-

mokratiska principer med syftet att själva delta 

i och dra nytta av verksamheten. 

Detta gäller oavsett storlek, bransch eller typ av 

medlemmar. 

Kooperativt företagande är inte knutet till en 

bestämd juridisk företagsform. Det är möjligt att 

använda aktiebolagsformen eller i vissa fall en 

ideell förening. I Sverige har juridiken kring 

ekonomiska föreningar anpassats för att särskilt 

passa den kooperativa företagsformen. I praktiken

är också det allra mesta vi har av kooperativt 

företagande i landet organiserat som ekonomiska 

föreningar. Därför förekommer begreppen koope-

rativt företag och ekonomisk förening omväxlande 

i texten som följer.

Den huvudsakliga källan till uppgifterna i 

rapporten är Statistiska Centralbyrån (SCB), 

främst Företagsregistret, kompletterat med 

uppgifter från Bolagsverket. 

INLEDNING

1 I juni 2011 ändrade SCB sina kriterier för aktiva företag. Samtliga fysiska och juridiska personer 
som är F-skatteregistrerade oavsett bransch räknas nu som aktiva företag. 
2Juridiska personer är företag eller andra typer av organisationer.
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ANTAL FÖRETAG ÖVER TID



2018 fanns det i Sverige 8 236 ekonomiska fören-

ingar, samt 20 109 bostadsrättsföreningar som var 

aktiva företag.3 

Bostadsrättsföreningar är således den vanligaste 

kooperativa formen. De inkluderas inte i kartlägg-

ningen eftersom de är en sedan länge etablerad 

form, med snävt avgränsad och enhetlig verk-

samhet. Blir då de kooperativa företagen fler eller 

färre över tid? Och hur är utvecklingen  jämfört 

med andra typer av företag? Nedan jämförs för-

ändringen av antalet aktiva företag i olika juridiska 

former 2012-20184.

De ekonomiska föreningarna är tillsammans med 

aktiebolagen de båda juridiska former där antalet 

företag har ökat under perioden 2012-2018. 

I de övriga företagsformerna har antalet minskat. 

De ekonomiska föreningarna är 7 procent fler 2018 

jämfört med 2012. Aktiebolagen har ökat mest och 

även stadigast. 2018 är de 35 procent fler än 2012.

3 Enligt SCBs årliga sammanställning som görs i november 4 Jämförelser med år före 2012 är inte rättvisande eftersom SCB 2011 ändrade 
kriterierna för aktiva företag. Från 2012 inkluderas alla företag som har 
F-skattsedel, utöver de som också är registrerade för moms och/eller arbets-
givaravgift.

 

70
2012 2013 2014 2015

År

2016 2017

AB

Ek. för. (ej BRF)

Id. föreningar

Fys. person

Handelsbolag

2018

80

90

100

110

120

In
de

x

130

140

7

Indexerad jämförelse av antalet aktiva företag utifrån juridisk företagsform 2012-2018

Källa: SCB Företagsregistret



Av det totala antalet kooperativa företag sätter 

den här kartläggningen fokus på dem som star-

tade under den senaste tioårsperioden. I tabellen 

syns hur många ekonomiska föreningar som för 

första gången blev aktiva företag varje år 2008-

20185. 

Totalt var det 4 177 ekonomiska föreningar som 

under perioden för första gången aktiverades som 

företag hos SCB6. Tabellen ger bilden att antalet 

som startar varje år är ganska stabilt, i genomsnitt 

380 stycken7. I slutet av 2018 var 3 467 fortfarande 

aktiva. Det motsvarar 42 procent av samtliga 

ekonomiska föreningar som då var aktiva företag.

KOOPERATIVA NYSTARTER

5Uppgifterna för 2010 och 2011 är inte helt jämförbara med vare sig tidigare 
eller senare år. SCB gjorde 2010 ett försök att aktualisera företagsregistret 
och öka relevansen, genom att bland annat ta bort enheter som under en 
längre period inte betalat skatter och avgifter till Skatteverket. Detta visade 
sig inte ge avsedd verkan och därför återställdes registret i juni 2011. Siffrorna 
för 2012 och framåt är inte helt jämförbara med tidigare år, eftersom de grun-
dar sig på nya kriterier för aktiva företag.

6Av de ekonomiska föreningar som enligt uppgifterna i SCB:s företagsregister 
blev aktiva företag för första gången under perioden 2008-2018 var det cirka 
10 procent som registrerats hos Bolagsverket före den 1 januari 1998.Dessa 
har uteslutits här för att minska risken att ekonomiska föreningar som inte 
kan betraktas som nystartade under den aktuella perioden kommer med i 
kartläggningen.

År    Antal nystartade företag (ekonomiska föreningar)

2008    226

2009    277

2010    4045

2011    4515

2012    432

2013    470

2014    444

2015    432

2016    374

2017    387

2018    280

Totalsumma   4177

SCB:s företagsregister
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Staplarna nedan visar hur stor andel av de nya 

ekonomiska föreningarna som fortfarande är      

aktiva företag upp till tio år efter startåret8. 

Överlevnaden är god men som man kan förvänta 

långsamt avtagande med stigande ålder9. 99 pro-

cent överlevde startåret medan 71 procent 

var aktiva även efter 10 år. 

Siffrorna kan jämföras med de uppföljningar av 

nystartade företag som myndigheten Tillväxtanalys

gör. Senaste uppföljningen gällde överlevnaden 

tre år efter start för företag startade 2014, dock 

redovisades där endast aktiebolag och enskilda 

näringsidkare10. Gången dessförinnan gällde 

uppföljningen överlevnaden efter tre år för företag 

startade 2012 och omfattade även handels- och 

kommanditbolag. I figuren nedan jämförs genom-

snitt från de uppföljningarna med våra siffror för 

de nya ekonomiska föreningarna.

HUR LÄNGE ÖVERLEVER DE NYA KOOPERATIVA FÖRETAGEN?

8 De 451 ekonomiska föreningarna som SCB aktiverade som företag 2011 har 
inte tagits med i beräkningen av genomsnittlig överlevnad pga osäkerhet 
om företagens status. Jfr fotnot 5.

9Av de totalt 4 177 nya ekonomiska föreningarna var det 710 som åter blev in-
aktiva under perioden. Det behöver inte betyda att de lagt ner verksamheten 
för gott, men här bortses från det. 
Antalet årskullar som genomsnittet är räknat på minskar med ökande antal 
år efter startåret. Endast de 225 som blev aktiva 2008 har haft möjlighet att 
överleva tio år efter startåret, alltså till 2018. Dessa samt de som startade 
2009 har haft möjlighet att överleva nio år osv.
10Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start, Tillväxtanalys 
2020.
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Andel nystartade kooperativa företag som är fortsatt aktiva 
den 31 dec startåret och de tio följande åren



Efter tre år var 89 procent av de ekonomiska 

föreningarna i vår kartläggning fortfarande aktiva. 

Då ingår alla som startat till och med 2015 och 

därmed varit möjliga att följa upp efter tre år. 

Tillväxtanalys båda uppföljningar visade att hos de 

andra företagsformerna var det i genomsnitt 76 

procent som var aktiva efter tre år. Av dem hade 

aktiebolagen den högsta överlevnaden, 85 procent 

bland dem som startade 2012 och 91 procent bland 

2014 års företag. För de enskilda näringsidkarna 

var motsvarande andelar 70 respektive 67 procent. 

I figuren använder vi genomsnitt av dessa siffror, 

för att få en så rättvisande jämförelse som möjligt 

med de ekonomiska föreningarna. Av handels- 

och kommanditbolagen som startade 2012 var 

73 procent fortfarande verksamma efter tre år. 

De ekonomiska föreningarna har alltså enligt 

denna jämförelse den högsta överlevnaden av 

företagsformerna. 
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Andel nystartade företag i respektive juridisk form 
som är fortsatt aktiva tre år efter startåret

Procent



Genom att titta närmare på de senaste elva årens 

nya ekonomiska föreningar kan vi få en glimt av 

kooperationens framtid. Och särskilt om vi väljer 

ut dem som drivs av unga människor, vilket vi 

återkommer till. 

I det här avsnittet ska vi undersöka vad tillgängliga

uppgifter hos SCB och Bolagsverket visar. Vi kom-

mer bland annat att titta på vilken verksamhet de 

nya kooperativa företagen driver, vilken omsätt-

ning de har, i vilka län de finns och hur de som 

driver företagen fördelar sig på ålder och kön. 

EN BILD AV DE NYA 
KOOPERATIVA FÖRETAGEN

11



11 Dessa 19 806 personer är funktionärer i 4 108 av de aktuella ekonomiska 
föreningarna. 84 procent är ledamöter och 16 procent suppleanter. 

För att beskriva vilka som driver de nya kooperativa 

företagen kan vi visa hur de fördelar sig utifrån 

ålder och kön. Uppgifterna vi har att tillgå gäller 

de 4 177 ekonomiska föreningarnas styrelseleda-

möter. Dessa kan generellt betraktas som företa-

gare, även om konsument-, producent- och med-

arbetarkooperativ kan skilja sig åt på den punkten. 

Styrelseledamöterna är ofta djupt involverade i 

ledningen av företaget, förutom att de är ägare 

och delaktiga i verksamheten. Statistiken i avsnittet 

baserar sig på nästan 20 000 styrelseledamöter 

och suppleanter med uppgift om både kön och 

ålder hos Bolagsverket11. Den första figuren visar 

åldersfördelningen.

VILKEN ÅLDER HAR FÖRETAGARNA OCH HUR 
MÅNGA ÄR KVINNOR RESPEKTIVE MÄN? 
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Drygt 28 procent av ledamöterna och supple-

anterna är i åldrarna 18 till 40 år. Dessa kommer 

nedan att betecknas  som ”unga kooperatörer”. 

Lika många är 61 år eller äldre. Åldrarna mellan 

30 och 60 år ser ut att vara jämnt representerade. 

Det är tydligt att de absolut flesta som startar ett 

kooperativt företag har passerat 30-årsstrecket. 

9 av 10 nya kooperativa företagare är 31 år eller 

äldre. 7 av 10 är minst 41 år.

I nästa diagram jämförs fördelningen på kvinnor 

och män i de olika åldersgrupperna. 
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Styrelseledamöter i nya kooperativa företag fördelade på åldersgrupper



Andelen kvinnor bland samtliga ledamöter och 

suppleanter är 34 procent. I gruppen 61 år och 

äldre är andelen kvinnor lägre, 28 procent, medan 

den i övriga åldersgrupper varierar mellan 34 och 

37 procent. De unga kooperatörerna (18-40 år) 

avviker inte från detta, där är 36 procent kvinnor 

och 64 procent män.

De nya ekonomiska föreningarna sammantaget 

uppnår inte riktigt det politiska målet om jäm-

ställdhet i företagsstyrelser, alltså att det bland 

ledamöterna ska finnas minst 40 procent av 

vardera könet. Könsfördelningen i respektive 

åldersgrupp visar att målet är närmast i åldrarna 

från 31 till 60 år. 

Åldersfördelningen och andelarna kvinnor och 

män har flera tänkbara förklaringar. Bland annat 

typerna av verksamheter som bedrivs i de nya 

kooperativen. Olika branscher har generellt olika 

ålders- och könssammansättning, t.ex. teknik- och 

IT-branscher jämfört med vård och omsorg, eller 

mediabranscher jämfört med jordbruk. I avsnittet 

om branscher kartläggs de nya kooperativa 

företagens verksamhet.
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De ”unga” nya kooperativa företagen  

Vi har identifierat 931 ”unga” nya kooperativa företag, 

drygt en femtedel (22 procent) av samtliga 4 177. 

Kriteriet är att den ekonomiska föreningen har 

tre eller fler styrelseledamöter (även suppleanter) 

i åldrarna 18 till 40 år. Tanken är att kunna få en 

uppfattning om hur kooperationens närmaste 

framtid kan te sig, genom att titta närmare på vad 

som utmärker denna grupp. Vi återkommer till 

detta i avsnitten som följer. 
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Styrelseledamöter i nya kooperativa företag fördelade 
på kön, per åldersgrupp och totalt



För att belysa var i landet de nya kooperativa 

företagen finns och hur de fördelar sig på stad och 

land har vi delat upp de 4 177 ekonomiska fören-

ingarna efter län och typ av kommun. I figuren 

nedan syns antalet som startade 2008 – 2018 i 

respektive län.

I absoluta tal startade klart flest nya kooperativa 

företag i Västra Götalands län. Drygt hälften, 52 

procent, startade i de tre storstadslänen. Den här 

fördelningen förklaras i hög grad av antalet invånare 

i respektive län. Nästa figur tar hänsyn till detta och 

jämför antalet nystartade ekonomiska föreningar 

per 10 000 invånare i länen.

I VILKA LÄN OCH KOMMUNTYPER FINNS DE?
 

1038
701

428
174

160
156

130
129
126
122

112
108
105
104
101
96
94

79
77
69
68

0 200 400 600 800 1000 1200

Västra Götalands län
Stockholms län

Skåne län
Värmlands län

Dalarnas län
Uppsala län

Kronobergs län
Hallands län

Västmanlands län
Östergötlands län
Västerbottens län

Norrbottens län
Västernorrlands län

Örebro län
Gävleborgs län

Gotlands län
Jönköpings län
Jämtlands län

Kalmar län
Blekinge län

Södermanlands län

Antal nya kooperativKälla: SCB

14

Antal nya kooperativa företag fördelade på län



Genomsnittet för landet är 4,1 nya kooperativa 

företag per 10 000 invånare. 

Gotland är länet med det överlägset största antalet 

nystartade kooperativa företag per invånare under 

åren 2008 till 2018. I den förra figuren kunde vi se 

att antalet var större på Gotland trots att folk-

mängden i de nästföljande fem länen i rankningen 

är mer än dubbelt och upp till sex gånger så stor. 

Ett annat sätt att uttrycka detta är att Gotland är 

det överlägset nykooperativtätaste länet sett till 

ekonomiska föreningar startade 2008-2018.

Allmänt sett ligger norrlandslänen och länen i norra 

Svealand högre än övriga. Endast ett av dessa 

finns i den nedre halvan och under riksgenom-

snittet. Storstadslänen är inte lika framträdande 

som i den förra figuren, och  det är stor skillnad 

mellan dem. Västra Götalands län ligger klart över 

riksgenomsnittet och har den fjärde högsta siffran 

bland samtliga. Stockholms och Skåne län däre-

mot ligger båda klart under snittet, tillsammans 

med sju andra län.

Skillnaderna mellan länen kan kopplas till att sam-

mansättningen av olika slags kommuner varierar 

mellan dem. I nästa diagram syns skillnaderna i 

”nykooperativtäthet” mellan Sveriges Kommuner 

och Regioners, SKR, olika kommungrupper12.
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Antal nya kooperativKälla: SCB

12 Följer Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, omarbetade indelning av 
Sveriges kommuner i nio grupper från 2017 enligt följande. Storstäder: Minst 
200 000 invånare i kommunens största tätort, 3 st. Pendlingskommun nära 
storstad: Minst 40 % utpendling till storstad eller storstadsnära kommun, 
43 st. Större stad: Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i kommunens 
största tätort, 21 st. Pendlingskommun nära större stad: Minst 40 % utpendling 
till större stad, 52 st. Lågpendlingskommun nära större stad: Mindre än 40 % 
utpendling till större stad, 35 st. Mindre stad/tätort: Minst 15 000 och mindre 

än 40 000 invånare i kommunens största tätort, 29 st. Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort: Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre stad/tätort, 
52 st. Landsbygdskommun: Mindre än 15 000 invånare i kommunens största 
tätort, lågt pendlingsmönster, 40 st. Landsbygdskommun med besöksnäring: 
Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs. antal 
gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/restaurang i förhållande 
till invånarantalet, 15 st.

15

Antal nya kooperativa företag per 10 000 invånare, länsvis
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En tolkning av dessa siffror är att människor är 

mest benägna att starta ett nytt kooperativt 

företag i landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Allmänt är det tätast mellan de nya kooperati-

ven på landsbygden och i storstäderna. Samtidigt 

verkar de 21 större städerna liksom pendlingskom-

muner kring dessa och särskilt kring storstäderna 

inte vara en lika god jordmån för nya kooperativ. 

I den sistnämnda gruppen är tätheten bara en 

femtedel av vad den är i landsbygdskommunerna 

med besöksnäring.

Den klart nykooperativtätaste storstaden är 

Göteborg, med 7,7 nya ekonomiska föreningar 

per 10 000 invånare. Tätheten är mer än 50 procent

större än i både Malmö och Stockholm, där 

siffrorna är 5,0 respektive 4,9. Det kan jämföras 

med den kommun som med stor marginal har 

den största tätheten över huvud taget. Älvdalen 

i Dalarnas län, en av landsbygdskommunerna med 

besöksnäring, har 36,5 nya ekonomiska föreningar 

per 10 000 invånare (i praktiken 26 ekonomiska 

föreningar på 7 121 invånare). 

Skillnaderna mellan kommunerna i varje grupp 

är överlag väldigt stora, vilket pekar mot att det 

också finns andra förklaringsfaktorer som inte den 

här kartläggningen täcker in. Undantag är storstä-

dernas pendlingskommuner och de större städerna 

där bilden är mer entydig.

Sammanfattningsvis finns ett tydligt mönster 

som innebär att nya kooperativa företag är van-

ligare ju längre norrut man kommer i landet och 

desto mer glesbefolkat ett län är. Samtidigt finns 

drygt hälften av dem i storstadslänen. Den bilden 

kompletteras och nyanseras av fördelningen på 

kommungrupper. Gles befolkning och turism- 

och besöksnäring är en ganska säker indikator 

på ”kooperativtäthet”. Å andra sidan är tätheten 

också relativt hög i storstäderna. Det nya koo-

perativa företagandet ser troligen ganska olika 

ut i glesbygd och storstad. Till exempel förklarar 

fiberkabelutbyggnaden på landsbygden under den 

aktuella perioden, inte minst på Gotland, en del 

av kooperativtätheten. Sådan verksamhet sköts 

i andra företagsformer i storstäderna.
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Antal nya kooperativa företag per 10 000 invånare, i kommungrupper



Här märks stora skillnader. De ”unga” nya eko-

nomiska föreningarna är i betydligt högre grad 

koncentrerade till storstäder och större städer. 

Två tredjedelar, 67 procent, av dessa jämfört med 

knappt hälften, 48 procent, av samtliga har sitt 

säte i en storstad eller större stad. I alla de övriga

kommungrupperna finns mindre andelar av de 

”unga” nystartade företagen än nya kooperativ där 

andra åldersgrupper dominerar.

Figuren nedan visar hur de ”unga” nya kooperati-

va företagen  fördelar sig på kommungrupperna, 

jämfört med samtliga åldersgrupper i ekonomiska 

föreningar som startade 2008-201813. 
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13 För definition, se sidan 13 i denna rapport.

Samtliga nya respektive ”unga” nya kooperativa företag 
fördelade på kommungrupper



Typiskt för de senaste decenniernas nya svenska 

kooperation är att den är mer varierad både i form 

och verksamhet än den äldre. Många verksam-

hetsområden och branscher har tillkommit och 

under perioder varit mer eller mindre framträdande.

I figuren nedan visas de tio vanligaste branscherna 

bland de 4 177 ekonomiska föreningar som startat 

sin företagsverksamhet under perioden 2008-

201814. 

I dessa tio branscher finns i stort sett hälften av 

de nya kooperativa företagen, 2 062 stycken. En 

fjärdedel, 1 094 stycken, är spridda på ytterligare 

55 branscher (huvudgrupper enligt SCB:s stan-

dard för Svensk Näringsgrensindelning SNI 2007). 

Övriga 1 021 har av olika okända anledningar inte 

fått en branschkod. Detta gör att siffrorna i figuren 

kan vara ganska stora underskattningar av det 

verkliga antalet nya kooperativ som har en viss typ 

av verksamhet. I genomsnitt kan det handla om att 

öka siffrorna med ungefär en tredjedel. 

Två branscher samlar tillsammans nästan hälften 

av företagen. Flest nya kooperativa företag finns 

nya kooperativa företag finns inom telekommu-

nikation, i praktiken fiberkabelföreningar, där 

konsumenter av internettjänster, både enskilda 

personer och företag, är medlemmar. 

I VILKA BRANSCHER ÄR DE VERKSAMMA?  

14Här används den bransch som är angiven som huvudbransch för respektive 
företag. Den grövsta branschindelningen enligt Svensk Näringsgrensindelning 
SNI 2007 (”avdelningar” A-U) och den näst grövsta (”huvudgrupper” SNI 01-99) 
används för att få överblick. Den mest detaljerade indelningen (SNI med fem 
siffror) används delvis också. Huvudbranschen anger den huvudsakliga verk-
samheten i den juridiska personen. Det innebär t.ex. när det gäller företagare 

som samverkar att branschen inte säger något om vad dessa sysslar med i 
sina företag, utan endast vilken verksamhet som drivs i den gemensamma 
ekonomiska föreningen. Huvudbranschen missar också ofta bredden i verk-
samheten. Många företag har binäringar (branscher) angivna, men de används 
inte här.
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Antal nya kooperativa företag i de tio branscher 
som är vanligast bland dessa



Den näst största branschen, Konstnärlig och 

kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet, 

samlar en större mångfald av verksamheter. 

Majoriteten är klassade som Artistisk verksamhet, 

345 stycken, samt Stödtjänster till artistisk 

verksamhet, 66 stycken. 

Därefter följer Fastighetsverksamhet, med knappt 

hälften så många företag15. I den branschen, 

liksom inom Intressebevakning; religiös verksamhet 

och Verksamheter som utövas av huvudkontor; 

konsulttjänster till företag längre ner i figuren, har 

en stor del av de kooperativa företagen till uppgift 

att underlätta och stödja sina medlemsföretags 

verksamheter inom helt andra branscher. Många 

ekonomiska föreningar organiserar enskilda 

företag för deras gemensamma behov av lokaler, 

administration, bokföring, marknadsföring, affärs- 

och organisationsutveckling, IT-tjänster, kommu-

nikation, förhandlingar, intressebevakning och 

andra stödtjänster. Tjänsterna riktas dock inåt 

mot medlemsföretagen och inte mot externa 

kunder. I stället är det medlemsföretagens verk-

samheter som marknadsförs utåt. Samtidigt 

branschklassas det gemensamma kooperativa 

företaget efter de tjänster som det tillhandahåller 

medlemmarna.  Här följer ett belysande exempel: 

Andra ekonomiska föreningar med likartade än-

damål kan finnas inom branscher som marknads-

föring, kompetensutveckling, organisationskon-

sulttjänster eller intressebevakning. Som framgick 

ovan förekommer branschklassificering av ”stöd-

tjänster” inom bland annat artistisk verksamhet 

och transport. Exemplet kunde förmodligen 

klassas som ”stödtjänster till kommunikations-

verksamhet” om det fanns en sådan branschkod. 

Det kan upplevas som missvisande att beskriva ett 

företags verksamhet med endast en bransch, när 

det i själva verket är kombinationen av verksam-

heter som kännetecknar företaget. Även när det 

gäller många brukar- och konsumentkooperativ 

kan den registrerade huvudbranschen upplevas 

som missvisande eller bara en del av sanningen.

Utbildning är den fjärde vanligaste branschen 

bland de 4 177 nya kooperativa företagen. Av de 

200 nya ekonomiska föreningarna finns 108 inom 

Förskoleutbildning och 20 inom Grundskoleutbild-

ning och förskoleklass. 72 stycken, drygt en tredjedel, 

är andra slags utbildningsverksamheter, bland an-

nat arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning 

och kursverksamhet inom kulturområdet. 

Bland de 152 inom Detaljhandel finns bland annat 

21 stycken som bedriver handel med drivmedel, 

nyttjar föreningens tjänster, bl a inom 
marknadsföringsaktiviteter, kompetensut-
vecklingsaktiviteter och kontorsfaciliteter, 
samt att främja medlemmarnas möjlighe-
ter att införskaffa uppdrag. Samt därmed 
förenlig verksamhet. Föreningens verk-
samhet är att erbjuda marknaden tjänster 
inom kommunikation och media samt 
därmed förenlig verksamhet.”

68 Fastighetsverksamhet

68.202 Uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade industrilokaler 
NÄÄS ÖFVRE KOMMUNIKATIONSHUS, 
EKONOMISK FÖRENING

”Föreningen har till ändamål att gynna 
sina medlemmars ekonomiska intressen 
genom lokalsamverkan, att medlemmar 

15Inom Fastighetsverksamhet finns också 22 av de 32 kooperativa hyresrätts-
föreningarna (ytterligare 8 har inte branschklassats).
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31 med livsmedel och 19 med begagnade varor. 

32 driver postorder- och internethandel med 

olika typer av varor.

Av de 99 företagen i den åttonde branschgruppen 

sysslar 72 med ljudinspelning och fonogramutgiv-

ning och 23 producerar film, video och tv.

Sedan följer gruppen Andra konsumenttjänster 

med 92 företag, varav 17 återfinns inom kropps-

vård, 7 inom hårvård och 4 inom skönhetsvård. 

Merparten, 62 stycken, är klassade som Övriga 

konsumenttjänster och rymmer en stor spännvidd 

av verksamheter. En stor del av dessa driver av 

ändamålsparagrafen att döma arbetsintegreran-

de verksamhet för människor som olika skäl har 

svårt att få eller behålla ett arbete. Några riktar 

sig särskilt till nyanlända invandrare som behöver 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Det är för övrigt 56 av de 4 177 nya ekonomiska 

föreningarna oavsett branschklassning som i 

ändamålsparagrafen beskriver sin verksamhet 

med ordet arbetsintegrerande. 

Slutligen är Öppna sociala insatser den tionde 

vanligaste branschgruppen med 86 företag. Öppna 

sociala insatser för personer med funktionshinder 

är vanligast med 35 ekonomiska föreningar och 

därefter följer insatser för vuxna, 20 stycken, samt 

för äldre, 7 stycken.

Sammantaget ger informationen om vilka bran-

scher de nya kooperativa företagen finns inom en 

bild av vilken verksamhet som är i fokus (se grafen 

på sidan 18). Det finns kooperatörer i alla åldrar 

inom dessa branscher. För att i någon mån se in i 

framtiden kan det vara intressant att undersöka om 

dagens yngre kooperatörer är jämnt fördelade på 

alla branscher eller om de delvis ägnar sig åt andra 

saker än de äldre. Människors livscykel påverkar 

förstås i hög grad vilka typer av verksamheter man 

engagerar sig i. Skolgång, jobbsituation och arbets-

livserfarenhet, familjesituation, boendekarriär med 

mera gör att det finns olika behov och motiv i olika 

skeden i livet. Det har betydelse för åldersprofilen 

hos kooperativ i olika branscher. Men tanken här 

är att ge en bild av vad nya kooperativa företag 

kan komma att ägna sig mer respektive mindre 

åt framöver.

I nästa diagram framgår andelarna av de nya 

kooperativa företagen där företagarna är ”unga” 

enligt vår definition. De branscher som redovisas är 

de som är vanligast bland de nya kooperativa före-

tagen. Siffrorna kan jämföras med andelen ”unga” 

bland samtliga nya kooperativa företag som är 22 

procent.

De ”unga” nya kooperativa företagen  
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Det visar sig att ”unga” kooperativa företag är 

överrepresenterade i fem branschgrupper. De två 

i toppen utmärker sig särskilt. Där är de ”unga” 

kooperativen drygt två och en halv gånger så vanliga 

som bland de nya kooperativen i stort. Två av de 

övriga branschgrupperna där ”unga” kooperativa 

företag är överrepresenterade – Förlagsverksam-

het samt Sport-, fritids- och nöjesverksamhet – hör 

inte till de tio vanligaste bland de nya kooperativen 

totalt, dock bland de ”unga”. 

Av de 65 specifika branscher som de nya koopera-

tiva företagen fördelar sig på är det 17 stycken där 

det inte förekommer några ”unga” kooperativ över 

huvud taget. Bland dessa finns sex stycken till-

verkningsbranscher med totalt tio nya kooperativa 

företag, Skogsbruk och Avloppsrening med vardera 

tolv samt Hotell- och logiverksamhet med 24 nya 

kooperativa företag.

De ”unga” nya kooperativa företagen har alltså 

en tydlig profil av framför allt kultur men också 

rekreation och utbildning. 389 av de 931 ”unga” 

kooperativa företagen, 42 procent, finns inom 

dessa fem branschgrupper. Bland samtliga nya 

kooperativa företag 2008-2018 är motsvarande 

andel 20 procent.

Diagrammet på sidan 22 visar hur stora andelar av 

samtliga aktiva ekonomiska föreningar16, nystar-

tade 2008-2018 respektive ”unga” nystartade som 

har olika typer av verksamhet. På det sättet får vi 

också en jämförelse längre bakåt i tiden, med äldre 

kooperativa företag17.

16November 2017 17Enligt den grövsta indelningen av branscher i SNI-systemet. Ekonomiska 
föreningar finns inom 18 av de totalt 21 kategorierna (kallade avdelning A-U 
inom SNI 2007). Av dessa redovisas här de åtta som samlar minst 5 procent av 
de ekonomiska föreningarna i någon av de tre grupperna. 

21

Andel ”unga” av de nya kooperativa företagen i de vanligaste branscherna
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Det visar sig att de åtta verksamhetsfälten i figuren 

fångar den absoluta merparten av den svenska 

kooperationen, räknat i antal ekonomiska fören-

ingar. Av samtliga som var aktiva företag i november 

2017 liksom av de som startade företagsverksamhet 

åren 2008-2018 återfinns åtta av tio, 80 respektive 

81 procent, inom dessa verksamheter. Av de ”unga” 

nya ekonomiska föreningarna är det nio av tio, 

91 procent.

Information och kommunikation liksom Kultur, 

nöje och fritid är klart vanligare bland de nya 

kooperativen än bland samtliga. Två av fem, 39 

procent, ”unga” nya kooperativ finns inom Kultur, 

nöje och fritid. 

Fastighetsverksamhet, Utbildning och i viss mån 

Annan service är å andra sidan mindre vanligt 

bland de senaste elva årens nya kooperativa 

företag. 

En ungefär lika stor andel av de nya kooperativa 

företagen som av alla kooperativa företag finns 

inom Handel, Juridik, ekonomi, vetenskap och 

teknik samt Uthyrning m.fl. tjänster.

En särskild grupp är de företag som finns inom 

den offentliga sektorns mjuka verksamhetsom-

råden. I diagrammet syns endast utbildning. När 

vård, omsorg och sociala tjänster adderas blir 

resultatet att 19 procent av samtliga ekonomiska 

föreningar finns inom sådana verksamheter men 

endast 9 procent av de nya kooperativa företagen, 

där de ”unga” inte skiljer sig från övriga.
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Nya, ”unga” nya respektive samtliga kooperativa företag 
fördelade på de vanligaste branschområdena



Nedan framgår hur de 4 177 nya ekonomiska föreningarna fördelar sig på omsättningsklasser 2018 enligt 

SCB:s företagsregister. 

Diagrammet visar att två av fem ekonomiska fören-

ingar i praktiken saknar uppgift om omsättning18. 

Förklaringen är främst att företaget har momsfri 

verksamhet. Dit hör bland annat vård, skola, om-

sorg, artistarvoden samt köp och hyra av fastig-

heter som enligt branschfördelningen ovan kan 

beröra många av de nya kooperativen.

I stort sett lika många, två av fem – eller två tredje-

delar av de som har uppgift om omsättning – om-

sätter under 500 000 kronor. Så gott som alla har 

en omsättning under 5 miljoner kronor. Två företag 

(0,5 promille av samtliga, därför osynliga i diagram-

met) utmärker sig stort med en omsättning på 

mellan 100 och 500 miljoner kronor. 

Som en jämförelse kan nämnas att av samtliga 

aktiva företag 2018 – alltså alla juridiska företags 

former och oavsett ålder – är det 14 procent som inte 

har uppgett uppgift om omsättning19. 46 procent har 

mellan 1 000 och 499 000 kronor, alltså en något 

större andel än bland de nya ekonomiska förening-
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18Omsättningsuppgift är hämtad från Skatteverkets momsregister och gäller 
därför momspliktig verksamhet.  

19Hämtat från SCB:s webbsida ”Aktuell statistik från Företagsregistret”.
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Nya kooperativa företag fördelade efter omsättning
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Här finns en tydlig tendens till att omsättningen är 

högre ju fler år ett företag varit verksamt. Räknat 

endast på de företag som har uppgift om omsätt-

ning (1000 kr eller högre) 2018 var genomsnittet 

för de som varit aktiva i tio år – alltså startat 2008 

– 1,6 miljoner kronor och för de som startat samma 

år 477 000 kronor. 

Några få större företag slår igenom på genom-

snittet, vilket är särskilt tydligt 2011 då ett av de 

två företagen i inkomstklassen 100 miljoner – 500 

miljoner kronor startade. Det andra startade 2015 

vilket även det ser ut synas på genomsnittet för 

företagen som startade det året. Den relativt höga 

siffran 2014 ser ut att kunna förklaras av att två 

företag i inkomstklassen 20 miljoner – 50 miljoner 

kronor startade det året.

När det gäller antalet anställda fördelar sig de 4 177 

nya ekonomiska föreningarna på som diagrammet 

på nästa sida visar20. 

20 Som anställda räknar SCB:s företagsregister anställda personer hos 
huvudarbetsgivare (drar A-skatt) oavsett hel-, deltid eller vikariat (längre 
än  tre månader) som har en lön på minst ett prisbasbelopp per år, dock inte 

lönebidragsanställda, säsongsanställda, långtidstjänstlediga eller långtidssjuk-
skrivna.

arna. 11 procent av Sveriges samtliga företag har 5 

miljoner kronor eller mer i omsättning, att jämföra 

med 2 procent av de nya ekonomiska föreningarna. 

Vi kan få en uppfattning om de nya kooperativa 

företagens tillväxt genom att titta på hur omsätt-

ningen utvecklats under deras första år. I nästa 

diagram framgår den genomsnittliga omsättningen 

2018 för de ekonomiska föreningar som startade 

företagsverksamhet respektive år 2008 – 2018 och 

fortfarande var verksamma 2018. 
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Genomsnittlig omsättning 2018 i nya kooperativa företag 
startade respektive år 2008-2018, tusental kronor
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Drygt 80 procent har alltså enligt uppgifterna 

i SCB:s företagsregister inga anställda. Ser man 

enbart till de ekonomiska föreningarna med 

anställda så har sextio procent av dessa 1-4 

stycken. Två företag är i en klass för sig med 

mellan 200 och 499 anställda. 

Bland samtliga aktiva svenska företag 2018 

inklusive enskilda näringsidkare är det sju av 

tio, 72 procent, som saknar anställda.          

20 procent har 1-4 stycken, vilket är ca 70 procent 

av de företag som har anställda. 0,2 procent av 

samtliga företag har 200 anställda eller fler21.

Liksom i fråga om omsättningen är det rimligt att 

anta att ju äldre företagen är desto fler anställda 

har de i genomsnitt. I diagrammet nedan framgår 

det genomsnittliga antalet anställda för de eko-

nomiska föreningar som startat varje år under 

perioden och fortfarande var aktiva 201822.

21Hämtat från SCB:s webbsida ”Aktuell statistik från Företagsregistret”.
22Även här är siffrorna för 2011 osäkra på grund av de justeringar av registret 
som SCB genomförde det året.
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Nya kooperativa företag fördelade efter antal anställda

Procent
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Staplarna bekräftar att företagen har fler anställda

ju längre företagen funnits. Trenden är tydliga-

re här än när det gällde omsättningen. De som 

startade 2018 har i genomsnitt knappt 0,5 personer 

anställda medan företagen som startade 2008 har 

sju gånger så många23.

Även här finns enstaka företag som ser ut att bidra 

till att bryta det generella mönstret. 2011 respek-

tive 2015 startade de två företag som återfanns i 

kategorin 200 – 499 anställda. Antagligen förklarar 

detta en stor del av det höga genomsnittliga antalet 

anställda dessa år. Även 2014 har ett avvikande 

värde, men utan en lika uppenbar förklaring.

År 2018 var antalet nystartade företag i formerna 

aktiebolag, handels- och kommanditbolag och 

enskild näringsidkare 66 750. Dessa hade i 

genomsnitt 0,98 sysselsatta24. Då räknas både 

företagare och personer som är anställda på 

hel- eller deltid. Enligt siffrorna ovan hade de 

ekonomiska föreningarna som startade 2018 i 

genomsnitt 0,45 personer anställda samma år. 

Till det ska läggas ett antal företagare per ekono-

misk förening, som i många fall är personer utan 

anställning i företaget. Det handlar till stor del 

om de i genomsnitt nästan fem personer per 

ekonomisk förening som är styrelseledamöter 

och suppleanter.

23Motsvarande trend gäller andelen som över huvud taget har anställda; 17 
procent av dem som startade 2018 att jämföra med 32 procent för dem som 
startade 2008. Räknat enbart på dessa har de som startade 2008 10 anställda 
och de som startade tio år senare 3 stycken. Sanningen ligger antagligen 
någonstans mittemellan dessa siffror och dem i diagrammet eftersom de som 

har en uppgift om 0 anställda i realiteten kan ha anställda som (ännu) inte är 
registrerade.
24Siffror publicerade på ekonomifakta.se med myndigheten TIllväxtanalys 
angiven som källa.. 
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Genomsnittligt antal anställda 2018 i nya kooperativa företag 
startade respektive år 2008-2018



De 931 ”unga” nya kooperativa företagen fördelar 

sig efter antal anställda och på omsättning på 

snarlikt sätt som samtliga de nya kooperativa 

företagen. Det är dock en något större andel som 

har noll registrerade anställda och klart fler, 

46 jämfört med 39 procent, som finns i den 

lägsta omsättningskategorin.  

De ”unga” nya kooperativa företagen  
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