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et är hög tid att rikta strålkastarljuset på kooperativa aktörer! Orden är Sophie 
Nachemson-Ekwalls och i den här skriften gör hon precis det. Det finns en otrolig 

potential och innovationskraft i den kooperativa grundtanken – att göra goda affärer på ett 
långsiktigt hållbart sätt och att göra det tillsammans. Här delar Svensk Kooperation Sophies 
slutsats att den kooperativa företagsformen kan vara en viktig del i att lösa de utmaningar som 
samhället i dag har. 

Svensk Kooperation menar att den kooperativa formen av företagande kan bidra med nya 
möjligheter och lösningar på behov och utmaningar som människor möter. För att den 
potentialen ska tas tillvara behöver vi öka kunskapen om kooperativt företagande i Sverige. 
Svensk Kooperation gör detta bland annat genom att ta fram statistik, samla fakta och dela 
med oss av information om kooperation. 

Denna rapport är exempel på detta. Den är skriven av Sophie Nachemson-Ekwall, som 
också har skrivit boken Dags att bry sig. Så kan civilsamhället och den idéburna sektorn 
lyfta Sverige, utgiven av Ekerlids förlag år 2021. Rapporten kombinerar delar från boken 
som berör kooperation med helt nyskrivna delar. 

Sammantaget ger rapporten ett viktigt bidrag till kunskapsutveckling kring kooperativa 
företag och rapporten ger även inspel kring hur den kooperativa företagsformens potential 
bättre kan tas tillvara för att kunna lösa dagens - och morgondagens utmaningar. Det är, 
med Sophies ord, dags att bry sig om kooperation!

Svensk Kooperation, februari 2022
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tt vitalt och självständigt civilsamhälle och idéburen sektor, tillsammans ibland kallade den 
tredje sektorn, brukar ses som ett bevis på medborgarengagemang, egenmakt och en väl 

fungerande demokrati. Utveckling i Sverige under de senaste 150 åren har visat hur den tredje 
sektorn skapat verksamheter som utgjort ett värdefullt komplement till den offentliga sektorn 
och det privata näringslivet. Ändå är det en sektor som på många sätt lever en undanskymd roll 
i Sverige. Vi ligger i Europas framkant när det rör medborgerligt engagemang i föreningslivet 
och ideellt arbete, men när det kommer till idéburen affärsverksamhet ligger vi istället långt 
efter jämförbara länder. Det gäller i allra högsta grad den kooperativa sektorn, vars demokratiska 
ägande och ofta mångfacetterade målfunktion mest betraktas som främmande inslag jämfört med 
näringslivets fokus på det konventionella aktiebolaget med både tydlig ägare och uttalat vinst-
motiv. 

I den här rapporten lyfts den kooperativa affärsmodellen fram med dess mångfald av gemenskaper. 
Här samsas producent- konsument- och arbetskooperativ, den kooperativa nystartssektorn 
med dess plattformskooperativ, arbetsintegrerande sociala företag (ASF), bredbandskooperativ, 
den kooperativa bostadssektorn, byggemenskaper och de ömsesidiga försäkringsbolagen. En del 
är små, som nya aktörer i den kooperativa nystartssektorn. Andra är större, som konsumentko-
operationen KF med 3,7 miljoner medlemmar och en historik på 100 år. De har det gemensamma 
att de representerar verksamheter som är väl lämpade för att positionera Sverige i arbetet med 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål och införlivandet i det svenska samhället genom Agenda 2030.1 
Bland målen finns god hälsa och välbefinnande (mål 3), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (mål 8) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). Arbetskooperativ och blandko-
operativ, med både anställda och kunder som medlemmar, som är ovanligt i Sverige, har därtill 
visat sig hamna högt på listor över både jämställdhet (mål 5) och minskad ojämlikhet (mål 10).

I N L E D N I N G
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1 https://agenda2030samordnaren.se
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Rapporten lyfter fram den mängd med hinder som finns för kooperativ utveckling i Sverige, och 
spänner över hela fältet från bristfällig finansiering, hämmande regelverk och låg kunskap hos 
medborgarna. Framförallt, det finns förutfattade idéer kring hur kooperativ verksamhet fungerar. 
Några av hindren har den kooperativa sektorn gemensam med andra delar av den idéburna 
sektorn, men ett antal är specifika för kooperation. 

Framtiden stavas samskapande

Rapporten bygger till stor del på material ur boken Dags att bry sig. Så kan civilsamhället och 
den idéburna sektorn lyfta Sverige, som jag skrivit. Boken lyfter fram de komplexa samhällsutma-
ningar som Sverige står inför. Många av dessa – som integration, ohälsa, bostadsbrist, arbets-
löshet och det växande gapet mellan stad och land - löses bäst i samskapande mellan den tredje 
sektorn, det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Detta samskapande kräver att det 
utvecklas ett nytt inkluderande samhällskontrakt mellan samhället och medborgarna. De koope-
rativa företagen, med sitt medlemsfokus, borde vara väl positionerade att leda den utvecklingen. 

Sammanfattningsvis, Sveriges höga ambitioner kring hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
kommer kräva program som även innefattar den tredje sektorns och dess kooperativa företags 
möjligheter att bidra – samskapa – tillsammans med de andra två sektorerna. För att skynda på 
utvecklingen kan vi inspireras av andra länder där kooperativ är vanligare. På flera håll i Europa 
pågår ett arbete för att stärka sektorn, med stödjande finansiell infrastruktur och regelverk. 
Kooperativa värden lyfts fram av både EU kommissionens och EU parlamentets budgetsatsning 
för att kickstarta Europa efter pandemin.2 

Rapporten blir därmed ett inspel i hur kunskapen och intresset för kooperation, som är på 
tillväxt utomlands, kan växa även i Sverige. 

Sophie Nachemson-Ekwall, rapportförfattare
februari 2022 

2 https://coopseurope.coop/resources/news/cooperatives-recognised-eu-development-budget



Det pågår en rörelse för att stärka kooperation som företagsform över hela västvärlden. 
Det finns därför anledning att tro att det kooperativt ägande skulle kunna vara mycket större 
i Sverige, om fler satte sig in i vilka sociala värden som finns i gemensamt och demokratiskt 
ägande. För det krävs mer kunskap.

Sektorns storlek

e 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har en omsättning på 
knappt 500 miljarder kronor per år och ca 100 000 anställda, enligt statistik från Svensk 

Kooperation. Det motsvarar 1,9 procent av sysselsättningen. Inom hela EU arbetar 4,7 miljoner 
människor i olika kooperativ (2,6 procent av sysselsättningen), varav en tredjedel återfinns inom 
jordbrukssektorn.3  

I Sverige inkluderar sektorn flera av Sveriges starkaste varumärken: Lantmännen, KF, 
Södra Skogsägarna, Riksbyggen, HSB, Norrmejerier, Fonus och de ömsesidigt ägda 
försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, Alecta och Skandia. 

Den gemensamma intresseorganisationen Svensk Kooperation, som för första gången samlar 
konsument- och producentkooperationen, ömsesidiga bolag och nystartskooperativen, 
startades så sent som 2017.4 Initiativtagare var Lantbrukarnas Riksförbund LRF, KF, bostadsrätts-
bolaget HSB och Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia).

Vad kooperativ handlar om 
Det är inte syftet eller motivet som främst är särskiljande för kooperativa verksamheter. Det 
är i stället demokratinslaget i kombination med en långsiktig relation mellan medlemmen och 
föreningen. Kooperativa företag kan drivas i de juridiska associationsformerna ekonomisk 

O M  D E N  K O O P E R AT I VA  S E K T O R N
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3 Cooperatives Europe (2015) Cooperatives Europe key figures 2015. Carmen Quintana Cocolina and others.
4 www.svenskkooperation.se



förening, ideell förening, aktiebolag och SVB-bolag (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbe-
gränsning). Den vanligaste formen för kooperativa företag är ekonomisk förening. En ekonomisk 
förening är en personassociation där varje medlem har lika rösträtt, och verksamheten styrs på 
ett demokratiskt sätt. Kapitalet utgörs av andelar där ersättning ges i form av återbäring. Aktie-
bolaget är som jämförelse en kapitalassociation. Rösträtt och inflytande avgörs av storleken på 
kapitalandelen, även om det kan finnas olika rösträttsbegränsningar i bolagsordningen. 

Många kooperativa företag följer de sju kooperativa principerna, som utgör en gemensam 
värdegrund inom den internationella kooperativa rörelsen.5

Fakta: De sju kooperativa principerna 

10

5 De sju kooperativa principerna antogs av den Internationella Kooperativa Alliansen 1995. https://www.ica.coop/en

läs mer på www.svenskkooperation.se

1. Frivilligt och öppet medlemskap

2. Demokratisk medlemskontroll

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4. Självständighet och oberoende

5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning

6. Samarbete mellan kooperativa företag

7. Samhällshänsyn
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En ny lag om ekonomiska föreningar

Det är vanligt att kooperativa företag, speciellt de mindre eller nystartade, upplever svårighet 
att få lån i affärsbankerna. Ofta hänger det ihop med låg kunskap kring bolagsformen ekonomisk 
förening. Det beror på att både ägandet och storleken på det egna kapitalet (andelarna) upplevs 
som otydligt eftersom det är rörligt och kopplat till antalet medlemmar. I aktiebolag är aktieka-
pitalet och det egna kapitalet däremot inlåst men aktierna kan byta ägare. 2018 antogs en ny lag 
för ekonomiska föreningar. I den nya lagen finns flera för kooperativen välkomna förändringar, 
exempelvis rörande medlemsstämmor. Därtill underlättas kapitalanskaffning genom att en 
ekonomisk förening ska kunna ta emot kapital från externa så kallade ”investerande medlemmar”, 
som även får ha rösträtt men inte för mer än en tredjedel av föreningens röster.6 

Den kooperativa nystartssektorn

Det startas i snitt 380 nya kooperativa företag per år i Sverige, i form av ekonomiska föreningar. 
Högst på listan över de tio vanligaste nystartsbranscherna står telekommunikation, i praktiken 
fiberkabelföreningar, samt konstnärlig och kulturell verksamhet. Skolor, förskolor, och sociala 
verksamheter kommer på fjärde respektive tionde plats.

6 https://svenskkooperation.se/wp-content/uploads/2018/12/investerande-medlemmar-svensk-kooperation-uppdaterad-version-2019.pdf

Kooperation passar inte för allt företagande. Modellen torde exempelvis fungera mindre bra för 
verksamheter som behöver mycket kapital i ett uppstartskede där det finns en stor osäkerhet 
kring framtida intäktsströmmar. Hit hör forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin eller en 
snabb global lansering av en digital musik-applikation som exempelvis Spotify. 

Likväl pekar flera studier på att kooperativa företag finns i de flesta branscher, i olika storlekar 
och har god överlevnad i lågkonjunktur. Därtill finns lokala mervärden som att de ofta blir kvar 
på den aktuella orten. Det bedöms hänga ihop med den långsiktighet och det lägre risktagande 
som är förknippat med en stabil och lokalt engagerad ägarbild. Kooperation når också höga 
poäng på social och miljömässig hållbarhet, vilket indikerar att affärsmodellen ligger väl i linje 
med FN:s globala mål. 
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Nya kooperativa företag och sociala företag kan få rådgivning av Coompanion, den kooperativa 
nystartsrörelsens organisation. Coompanion har vuxit fram ur de lokala kooperativa utveck-
lingscentra som funnits i alla län sedan början av 1980-talet. Idag har organisationen 120 
rådgivare, 1200 medlemmar och får via det statliga Tillväxtverket ett årligt driftsstöd på ca 30 
miljoner kronor.7

Kring Coompanion finns ett nätverk av sociala finansiärer. Hit hör bland annat de regionalt 
verksamma mikrofonderna som senaste tio åren bidragit med rådgivning, kreditgarantier 
och lån på sammanlagt 10 miljoner kronor till ett 100-tal sociala företag. Många av dessa är 
arbetskooperativ och arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Här finns också Ekobanken, 
en kooperativ medlemsbank med 7 000 kunder, 2 700 medlemmar och en balansomslutning 
på 1,2 miljard kronor. Hälften av utlåningen går till sociala företag.8

7 Coompanion utför verksamheten enligt regleringsbrev och får statligt stöd enligt förordningen till kooperativ utveckling.
8 Ekobanken. Nr 1 2020 och Ekobankens årsredovisning www.ekobanken.se
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Oavsett hur den tredje sektorn beskrivs eller hur kooperation lyfts fram så har den tredje 
sektorns aktörer ett gemensamt arv: de har historiskt haft att anpassa sig till det spelutrymme 
som funnits tillgängligt mellan det traditionella näringslivet och den offentliga sektorn. För 
aktörer med en kooperativ värdegrund betyder det att nya möjligheter kommer i spåren av 
den påbörjade samhällsutvecklingen mot hållbart.

ociologerna brukar tala om fyra idealtypiska organisationer eller samhällssfärer bestående 
av hushållssfären, den statliga sfären, näringslivsfären och civilsamhällssfären- ofta beskriven 

som den tredje sektorn. Uppdelningen i fyra samhällssfärer speglar att varje sfär (eller sektor) 
styrs av olika rationaliteter som påverkar både beteende och utfall. Det är viktigt att utveckla 
ramverk för att varje rationalitet ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det rör 
lagar, branschpraxis, skatter, tillgång till finansiella resurser, utbildning, rådgivning o.s.v. Men 
uppdelningen är inte statisk. Många aktörer rör sig mellan sfärerna i ett kontinuerligt samspel. 
Det är en bild som merparten av de kooperativa företagen känner igen.

Från folkrörelse till samskapande

Ofta beskrivs det som att den tredje sektorn utvecklats genom olika faser. Under civilsamhällets 
och den idéburna sektorns första fas, som tog avstamp i början av 1800-talet och varade fram till 
1930-talet, bildades både folkrörelser och olika sammanslutningar och kooperativ, för att möta 
medborgarnas behov där staten och näringslivet misslyckades på marknaden. Sparbanksrörelsen 
startades för att möjliggöra för vanligt folk att spara pengar och få lån, konsumentkooperationen 
skulle stärka medborgarna i förhandlingen mot grossister och skogsägarföreningarna har sitt 
ursprung i enskilda bönders behov av att stärka sin förhandlingsposition gentemot de stora 
sågverken. De ömsesidiga försäkringsbolagen har rötter från början av förra sekelskiftet. 
HSB tillkom på 1920-talet för att förenkla för medelklassen i städerna att äga sitt boende. 

K O O P E R AT I V  I  K O R S N I N G E N  M E L L A N 
H I S T O R I K  O C H  F R A M ÅT B L I C K A N D E
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Tredje sektorns fyra faser. ”Dags att bry sig” (2021)

Den andra fasen, under mellan- och efterkrigstiden, kom att handla om det organiserade civil-
samhällets och den idéburna sektorns korporativistiska förhållningssätt till uppbyggnaden av 
välfärdssektorn och den offentlig sektorn. Tidsperioden 1930–1980, den andra fasen, var också 
en tid präglad av framväxten av det ideella föreningslivet, idrottsrörelsen, kulturlivet och olika 
särintressen. Många av folkrörelserna kom samtidigt att ingå i statsapparaten och kom därmed 
att uppfattas som intimt förknippade med socialdemokratin och arbetarrörelsen. 

Stora delar av den konsumentkooperativa sektorn följde samma mönster. Hit hör KF, Folksam, 
Fonus och Riksbyggen. Tillsammans kom de att utgöra en egen ”sfär”, som finns kvar än idag. 
Även det börsnoterade Swedbank, med flera av de fristående Sparbankerna som ägare, inlem-
mades.

Bostadssektorn hade en likartad utveckling. Det kooperativa bostadsbolaget SKB bildades 1916 
och HSB, en kooperativ federation av bostadsrätter, startades 1923. På 1930-talet riktades dock 
samhällets intresse mot de kommunala bostadsbolagen, det som blev Allmännyttan. HSB:s 
bostadsrätter började handlas fritt under slutet av 1960-talet och fick en annan roll när priserna 
började stiga. De kooperativa hyresrätterna finns kvar, men utgör endast ett marginellt inslag 
på den svenska bostadsmarknaden.

Den kooperativa sektorn engagerade sig inte när det gjordes en översyn av kommunernas 
ansvar för folkbiblioteken under 1970-talet eller när radiomonopolet försvann 1995. Under 
1990-talet försvann allmänhetens kunskap och förståelse för den kooperativa idéns kärna – 
medlemskapet och det demokratiska inflytandet. Istället riktades samhällets fokus om mot 
det vinstutdelande aktiebolagets förmåga att skapa både ekonomisk effektivitet och tillväxt, 
något som allmänt uppfattades som en bättre modell för företagande, i Sverige såväl som 
utomlands. Sverige gick dock längre än i många andra europeiska länder och idag är de sju 
kooperativa principerna i stort sett helt okända för den svenska allmänheten. 

Civilsamhällets och den idéburna sektorns olika faser

FAS 1
1800-1930

En flora av idéburna 
aktörer i välfärden, folk-
rörelser, sparbanker, 
kooperativ, frikyrkor.

FAS 2
1930-1980

Den generella väl-
färdsstaten växer fram. 
Delar av civilsamhållet 
tar ett kliv tillbaka.

FAS 3
1985-2020

Marknadisering och 
globalisering. Välfärden 
öppnas upp för privata 
leverantörer. 

FAS 4
2020-

Samskapande mellan 
offentlig sektor, 
näringslivet och nya 
finansiella lösningar.
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Kooperation i det nya samhällskontraktet 

Sedan 1990-talet, den tredje fasen, har den idéburna sektorns ställningen i välfärden utmanats 
av vad som ofta beskrivs som en omförhandling av samhällskontraktet. Den tredje sektorns 
aktörer måste då förhålla sig till privatiseringar, anpassning till hur det ser ut i Europa genom 
EU-medlemskapet 1995 och globaliseringen. Här har stora delar av den idéburna sektorn inom 
välfärden haft svårt att finna en självklar plats. Istället har näringslivet klivit fram. De etablerade 
kooperativa företagen, med sitt fokus både på medlemsnytta och affärsmässighet, ville inte vara 
med och konkurrera när riskkapitalägda välfärdsföretag engagerade sig på marknaden. Exem-
pelvis valde HSB 1999 att sälja sitt dotterbolag Grannskapsservice, som drev sjukhem, ålderdoms-
hem, servicehem samt hemtjänst på platser över hela Sverige. Riksbyggen sålde 2005 sitt bolag 
för äldreboende Riksbyggen Service AB till det dåvarande riskkapitalägda bolaget Carema.9

Efter millennieskiftet började det växa fram samhällsaktörer som utmanade det gängse synsättet 
rörande civilsamhällets och den idéburna sektorns roll i välfärden. Civilsamhällets bidrag till 
välfärdsområdets förnyelse började samtidigt beskrivas i termer av social innovation.10 Med 
social innovation menas nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar, som kan 
ha formen av nya metoder, verksamheter, tjänster eller samarbeten som motverkar ohälsa, 
fattigdom, arbetslöshet, segregation mm för utsatta grupper i samhället. Framväxten av 
Coompanionrörelsen med dess stöd för utveckling av kooperativa företag och arbets-
integrerande sociala företag, ASF, är exempel på det. 

9 Bolaget ingår idag i Ambea-koncernen, Nordens största omsorgsföretag
10 Lindberg och Nahnfeldt, C (2017) Idéburen innovation-nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. Stockholm: Idealistas
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Ändå lyfte det aldrig för de sociala kooperativen under civilsamhällets tredje fas (1990–2020). 
I likhet med resten av den idéburna sektorn saknade kooperativen det ledarskap, den finansiella 
infrastrukturen och affärsrationalitet som behövdes för att kliva fram. Jämfört med utvecklingen 
för den affärsmässiga start-up-sektorn kring det som blivit det svenska it-undret saknades hela 
tiden infrastrukturen kring nykooperativen och de sociala kooperativen. Engagemanget från de 
stora aktörerna i den kooperativa sektorn uteblev.

En del av utmaningen för aktörerna i den tredje sektorn under civilsamhällets tredje fas speglas 
i svårigheten att arbeta med sektorns frågor i EU. Många av problemen, exempelvis med social 
verksamhet och sociala kooperativ i välfärden och personalägande, beror på specifika svenska 
hinder. Även om den kooperativa sektorn i olika delar hela tiden varit aktiva medlemmar i EU:s 
olika kooperativa nätverk, så har genomslaget på hemmaplan har varit svagt.

Kooperation i den fjärde fasen

I övergången till den fjärde fasen, som kan sägas ha sin start kring 2020, skiftar samhällets fokus 
i stället mot långsiktiga relationer och samskapande för att lösa komplexa samhällsutmaningar.
I den fjärde fasen är social innovation och socialt företagande, där verksamheter drivs med 
multipla målfunktioner, ett bärande tema. Det rimmar väl med FN:s globala hållbarhetsmål och 
Sveriges arbete med Agenda 2030. 

De tre samhällssektorer som lyfts fram här (hushållssfären bortses ifrån) påverkas på olika sätt. 
För näringslivet handlar det om att tydliggöra sitt samhällsansvar där en förändrad riktning mot 
hållbart värdeskapande sänker konfliktnivån mellan vinstintresse och värderingsstyrd verksam-
het. För den offentliga sektorn förändras förväntningarna på hur en upphandling ska utvärde-
ras, hur samhällsnytta av sociala insatser ska mätas och hur privata finansieringslösningar ska 
användas. I den fjärde fasen blir den tredje sektorn, om den spelar sina kort rätt, legitim part i 
utformningen av ett nytt gemensamt samhällskontrakt. Det bäddar för nya möjligheter för den 
kooperativa sektorn, både som aktör i välfärden där de sociala kooperativen kan ta en plats och 
som affärsaktör i näringslivet.

Idéburna aktörer, stiftelser, föreningar och kooperativ, kan dra nytta av näringslivets växande 
intresse för samhällsansvar och flytta fram sina egna positioner. De aktörer i välfärden som inte 
delar ut vinst, som även inkluderar de sociala kooperativen, kan tydliggöra innebörden av att de 
redan har en värdegrund inskrivet i sitt syfte. Kooperativen kan också lyfta fram de kooperativa 
principerna kring medlemsnytta, samarbete och socialt ansvarstagande. På detta sätt kan sam-
skapandet och det gemensamma värdeskapandet mellan vinstsyftande aktiebolag, kooperation 
med medlemsnytta och ibland tydlig social nytta, och resten av den tredje sektorn skyndas på.
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Det finns stora möjligheter att utveckla den kooperativa sektorn i Sverige. Det handlar både 
om att utveckla nya affärsmodeller som drar fördel av digitaliseringen, distansarbete och gig-
ekonomin. Men också om att bidra till lösningen av stora samhällsutmaningar som kräver 
samskapande mellan olika aktörer. 

en kooperativa affärsmodellens betoning på medlemskap och demokratiskt inflytande 
såväl som öppenhet för samarbete med andra aktörer ligger i tiden. I EU:s handlingsplan 

för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den sk sociala pelaren och i arbetet med den 
sociala taxonomin, som ska läggas till arbetet med den gröna taxonomin för att få kapitalmark-
naden att investera så att kolidioxidutsläppen minskar, betonas möjligheten att skapa utrymme 
för idéburna aktörer i ekonomin.11 Från svensk horisont kan kooperativa företag bidra till att 
exempelvis lösa en del av utmaningarna med avfolkning av mindre samhällen runt om i Sverige 
där kommunernas bärkraft att erbjuda lokal service sviktar. Både samfälligheter, bygdegårdar 
och blandkooperativ kan bidra till att stötta strävan att hela landet ska leva. 

K O O P E R AT I VA  M Ö J L I G H E T E R
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11 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sf-draft-report-social-tax-
onomy-july2021_en.pdf samt https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-invest-
ment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sv

Det finns ett flertal glädjande exempel på hur mindre samhällen har 
vänt trenden genom att människorna gått samman med innovativa 
lösningar. Även kulturella och kreativa näringar eller det ökade 
intresset att driva andelsägda sol-elsproducentkooperativ är 
spännande nutida kooperativa utvecklingsområden”

Gordon Hahn, ordförande i Coompanion Sverige.
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Kooperation fungerar också som affärsmodell i den nya delningsekonomin där anställda 
gemensamt driver it-plattformar i stället för att exempelvis arbeta under osäkra förhållanden 
för taxiappen Uber eller som cykelbud för Foodora, som drivs av den tyska cykelbudsgruppen 
DeliveryHero.12 Hit hör också de nya plattformskooperativen, som samlar anställda, kunder och 
producenter, men som en följd av arbetsrättsregler och brist på finansiering har svårt att 
utvecklas i Sverige.

Kooperation som lösning på bostadsbristen

Kooperativt ägande kan också bidra till att lösa utmaningen med den svenska bostadsbristen. 
Både Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, och Riksbyggen har tagit fram koncept 
för att hjälpa blivande hyresgäster med insatsen. Lånen till insatsen kan sedan refinansieras 
förmånligt på den internationella kapitalmarknaden genom att SKB och Riksbyggen ger ut en 
hållbarhetsobligation med sociala mål. Det kan attrahera stora kapitalförvaltare, som våra 
pensionsfonder, som investerare, som därmed kan bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning.  

Byggemenskaper är en annan modell där en grupp boende går ihop och gemensamt bygger ett 
bostadskomplex där varje hushåll tecknar sin andel. När bygget är klart kan det sedan omvandlas 
till andelslägenheter, ägarlägenheter, bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter. Modellen är 
bland annat populär i Tyskland och där finns kreditinstitut som ställer ut kreditgarantier och 
banker som lånar ut pengar. Just värdet av det gemensamma ägandet, det sociala kapitalet, 
stärker kreditvärdigheten. I Sverige skulle byggemenskaper kunna ses som en möjlighet för att 
få till nybyggnation utanför städerna, på platser där privata byggherrar inte anser det ekono-
miskt intressant men där orten kanske ändå behöver förnyas och utvecklas. I Sverige värderar 
däremot inte bankerna det sociala kapitalet, och det saknas program för statliga kreditgarantier 
som riktar sig till kooperativt ägda fastigheter. 

Medarbetarkooperativ – möjligheter för generationsskiften

I flera länder lyfts kooperation, och då speciellt arbetskooperativ och kooperativ med sociala 
syften, fram som en kompletterande modell till både näringslivet och den offentliga sektorn. 
I Sverige har ett illa anpassat regelverk gjort det svårt att driva medarbetarkooperativ. Det syns 
tydligt i samband med generationsskifte, exempelvis när en pensionerad företagsägare i glesbygd 
vill sälja sitt företag. I många länder finns stödstrukturer som underlättar för anställda att ta 
över, exempelvis genom att låta en personalägd stiftelse ta över bolaget. Det finns också stöd 
för anställda som vill köpa ut en fabrik i samband med en försäljning, då ofta genom att starta 
en ekonomisk förening som går in som ägare till arbetsplatsen. Av detta syns lite i Sverige.

Den nya lagen om ekonomiska föreningar som kom 2018 erbjuder inte heller några specifika villkor 
för att underlätta för kooperativa företag ägda av anställda. Återbäring förblir beskattat som 

12 Se mer bla Nachemson-Ekwall (2018); Även CIRIEC No. 2019/27, om plattformskooperativ
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inkomst av tjänst i stället för det mer förmånliga inkomst av kapital, som är fallet när det handlar 
om utdelning från bolag ägda av fysiska personer. KFO, numera Fremia, Lantbrukarnas Riksför-
bund LRF, och Coompanion uppmärksammade detta i sitt gemensamma remissvar när den nya 
lagen antogs men fick inte gehör av en majoritet i riksdagen.13

Det finns flera exempel på personalövertagande av svenska företag som hade kunnat bli av om 
vilja, lagstiftning och finansiering funnits på plats. Findus tillverkning av gröna ärtor och färdig-
mat i skånska Bjuv är ett. Så sent som 2005 hade Findus 1100 anställda. När det lades ned 2016 
fanns 500 anställda kvar. Men det fanns också 300 spannmåls- och ärtodlare som leverantörer, 
kunder och ett nytt kyllager. Findus ägare, en börsnoterad livsmedelsgrupp med riskkapitalister 
och sk aktivistfonder i ägarlistan, kunde inte stänga ner i Frankrike eller Spanien, eftersom det 
skulle ta längre tid. I Sverige hade de anställda kunnat starta en ekonomisk förening och gå ihop 
med bönderna runt omkring. Under en tid var till och med Lantbrukarnas Riksförbund invol-
verade. Initiativet motarbetades dock av säljaren, och av en passivitet hos det lokala facket och 
kommunpolitikerna. När Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn och Leif Tyrén, från 
Coompanion Värmland och den som mer än någon annan försöker få igång ägarskiften till 
anställda i Sverige, fick möjlighet att besöka Bjuv den 10 oktober 2016 var det försent.

”Vi lyckades få till ett samtal med ett trettiotal Findusanställda. Det visade sig att de hade massor 
av idéer. Men ingen hade tänkt på att fråga dem eller involvera dem. Det var så synd. Fabriken 
hade anställda, leverantörer i form av 300 spannmåls- och ärtodlare och en struktur med 
kunder. Men det saknades engagemang från säljaren och från samhället”, säger Leif Tyrén. 

Exempel: Volvo Cars

Volvo Cars hade kunnat ha de anställda som engagerade delägare. Samtidigt som 
amerikanska Ford planerade försäljningen under 2009 till det kinesiska motorföre-
taget Geely försökte ingenjörsfacket på Volvo sätta upp en ekonomisk förening som 
skulle köpa ut Volvo tillsammans med en grupp svenska investerare. Men varken de 
svenska institutionella investerarna, förmögna privatkapitalister eller regeringen gav 
Volvoingenjörerna det stöd de behövde. Medlemmar i Industrifacket Metall, If Metall, 
ville inte vara med. Sverige saknade helt enkelt beredskap att tänka mer långsiktigt. 

Idag är Volvo Cars en framgångssaga. Det betyder inte nödvändigtvis att ingenjörer-
nas fordonsbyggande hade behövt Geely för sin framgång. Geely tillförde de första 
viktiga åren egentligen bara kapital. Kunskapen om bilbyggande hade däremot 
Volvoingenjörerna själva. Ledningen har varit svensk och internationell, men inte 
kinesisk. Idag är en av Sveriges största arbetsgivare helt styrt av beslut fattade i Kina, 
vars intentioner Sverige har lite kännedom om eller inflytande över. Volvo Cars börs-
noterades i slutet av 2021, men kineskaägda kommer ligga kvar med en majoritet av 
rösterna under överskådlig tid.

13 KFO, Coompanion och LRF. Remissvar (18 januari 2018). Promemorian ”Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid 
förenklad avveckling av ekonomiska föreningar”.
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Kooperativ i välfärden

I många länder ses kooperativa företag som ett positivt inslag i välfärden. Ofta är det arbets-, 
brukar- eller blandkooperativ, där både anställda och medborgare driver verksamheten gemen-
samt. Ofta finns speciell lagstiftning. I Frankrike finns förmånliga regler för socialt företagande 
och arbetsintegrerande sociala kooperativ och landet ligger i framkant när det gäller utformning 
av blandkooperativ (sk. Scic).

I Italien finns sedan 2005 en lag för sociala företag (Decreto Legislativo 155/2006) som inklu-
derar flera associationsformer. Företagen ska uppfylla en rad kriterier, inklusive demokratiskt 
inflytande från deltagarna, anställda inberäknat. Sociala arbetskooperativ passar in på det.

En liknande utveckling syns inte i Sverige. Idéburna aktörer i välfärden utgör bara av tre procent, 
medan vinstdrivande aktiebolag står för 17 procent. Av de idéburna aktörerna är samtidigt det 
kooperativa inslaget litet, och egentligen bara utmärkande inom föräldrakooperativ. Det finns 
också ett antal personal- och brukarägda vårdcentraler. I övrigt är det stiftelser och ideella 
föreningar med näringsverksamhet som dominerar. Större kooperativa personalägda 
leverantörer i välfärden saknas helt.

Exempel från historien visar vad det handlar om. När den senaste stora statliga utredningen 
om den kooperativa sektorns möjligheter gjordes i Sverige, år 2000, ”Visst går det an!”, så 
innehöll den en genomgång från Riksrevisionsverket, RRV, rörande en möjlig omvandling av det 
då nedläggningshotade Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm till ett personalkooperativ. Studien 
uppmärksammade problematiken med de anställdas finansiella risktagande och behovet av 
eventuella finansiella garantier från staten. I övrigt fokuserade RRV på kostnadsaspekten, inte 
eventuella sociala värden. Det blev inget personalkooperativ, och inte heller något brukarkoope-
rativ som är en vanlig modell utomlands. Omvandlingen slutade i stället i bolagisering och priva-
tisering 1993. Idag drivs Sabbatsberg av den riskkapitalägda koncernen Aleris. Än idag har ingen 
funderat på att driva sjukhus i kooperativ eller ömsesidig form, som finns i flera andra länder. 

Utmaningen i välfärden kan till viss del härledas till Sveriges tillämpning av EU:s regelverk kring 
offentlig upphandling. I stort sett allt har konkurrensutsatts där Sverige under lång tid valde att 
inte tillämpa undantag som tröskelvärden för affärer under ett visst värde (nu satt till 7 miljoner 
kronor), reserverad upphandling eller sociala klausuler. Däremot har lagen om valfrihet möjlig-
gjort för idéburna aktörer, inklusive kooperativ, att erbjuda välfärdstjänster till medborgarna, 
men det gäller inte alla kommuner. Flera kommuner och regioner har också utvecklat samarbeten 
med idéburna aktörer genom modellen Idéburet Offentligt Partnerskap IOP, där ett eller flera 
idéburna aktörer tar initiativ till att erbjuda kommunen en service som inte går att upphandla 
på marknaden. Flera arbetsintegrerande sociala företagen (ASF), som vänder sig till 
marginaliserade grupper på arbetsmarknaden, deltar i olika IOP. 



En ny finansmarknad växer fram

Arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål gör att kan ses finansmarknadens roll i samhället ur ett 
nytt perspektiv. Sammanbrottet på klimatmötet i Madrid i november 2019 satte samtidigt fokus 
på att en hållbar omställning kräver både social och socioekonomisk inkludering och privata
såväl som lokala initiativ. I upptakten till det stora klimatmötet i skotska Glasgow senhösten 
2021, COP26, riktades blicken både mot finansmarknadens centrala roll för att möjliggöra klimat-
omställningen och centraliteten av en rättvis och inkluderande omställning.14 För den tredje 
sektorns organisationer och kooperativ som vill vara med och utveckla samskapande i den fjärde 
fasen i Sverige är det goda nyheter. En svensk marknad för sociala investeringar är redan under 
utveckling. Samtidigt utvecklas nya sociala finansinstrument som är anpassade till att fungera
i partnerskap med den tredje sektorns idéburna aktörer.

Historiskt har den tredje sektorn fått finansiering genom en kombination av frivilligarbete, 
medlemsavgifter, försäljning, privata gåvor, samt offentliga bidrag och ersättningar. På senare 
år har det vuxit fram en marknad för olika former av projektbidrag, ofta från olika offentliga ak-
törer som Tillväxtverket, kommuner, staten såväl som via EU:s olika sociala och regionala fonder. 

Den växande finansmarknaden för social innovation och socialt företagande skapar här nya 
möjligheter till extern finansiering, i form av påverkansinvesteringar (impact investing), sociala
banker (social banking), mikrokrediter (micro credits), gärsrotsfinansiering (crowdfunding), 
sociala banklån och sociala obligationer.  Med påverkansinvesteringar menas att kapital från 
förmögna privatpersoner, stiftelser eller institutionella investerare lånas ut eller satsas i initiativ 
som förväntas skapa både mätbara samhällseffekter och ekonomisk avkastning.
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14 UN Climate Change Conference UK 2021 https://ukcop26.org



Exempel: En svensk social finansmarknad - initiativ 
som kan gynna kooperativ utveckling

• Tillväxtverket, det statliga forskningsinstitutet RISE och Sveriges  
 Kommuner och Regioner försöker väcka statens intresse för att 
 starta en fond för utfallsfinansiering på ett antal hundra miljoner  
 kronor. Även privata aktörer ska bjudas in som medfinansiärer.

• Leksell Social Venture arbetar tillsammans med partners och olika  
 finansiella aktörer för att starta en svensk utfallsfond på ett antal  
 hundra miljoner kronor som både hjälper sociala företag och lockar  
 institutionellt kapital.

• Mikrofonden Sverige försöker sprida mikrofonderna till olika 
 regioner över hela Sverige. Bland de som startat upp en ny 
 mikrofond är Uppsala där regionen under 2021 bidragit med 
 10 mkr i ett villkorat lån.

• Coompanion och Svensk Kooperation arbetar för att hitta en 
 struktur för en fond för kooperativa start-ups och tillväxt av större  
 kooperativa företag. 

• Ett nätverk kring Föreningen Diversity har tillsammans med 
 bland annat Mikrofonden tagit fram ett förslag till en investe-  
 rings - och lånefond som kan stödja finansiering av bostadslösningar  
 som ägarlägenheter, andelsboende och kooperativa hyresrätter.
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Sociala obligationer och sociala banklån är exempel på lån som indirekt kan stötta sociala före-
tag, både föreningslivet och sociala kooperativ. Ett sådant exempel är fastighetsbolaget Trianon 
som tagit upp lån på den internationella kapitalmarknaden. Trianon förvaltar hyresfastigheter i 
utsatta miljonprogramsområden i Malmöregionen. I Trianons sociala ramverk för sitt lån åtar sig 
bolaget att skapa sysselsättning för arbetslösa lågutbildade kvinnor boendes i bolagets fastigheter. 
Tjänsten erbjuds i samarbete med Yallatrappan, ett ASF och kvinnokooperativ, där kvinnorna har 
en subventionerad anställning med stöd av arbetsförmedlingen. 

Internationellt finns även sociala investeringsfonder och sociala kreditgarantifonder.  Det finns 
även kooperativa banker med vana att låna ut både till socialt företagande och kooperativ i all-
mänhet, exempelvis personalägande. Än så länge saknas detta i större skala i Sverige, men flera 
privata och kooperativa aktörer står i startgroparna för att utveckla marknaden, och riktar sig då 
till en bredd av sociala företag, stiftelser, föreningar såväl som kooperativ. Bland de engagerade 
finns mikrofonderna som främst stödjer sociala kooperativ.

Källa: Nachemson-Ekwall (2021) En svensk social finansmarknad växer fram. 
Ramboll och Stockholm School of Economics. 
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Det finns stora möjligheter att utveckla den kooperativa sektorn i Sverige, men i likhet med resten 
av den idéburna sektorn finns det även ett antal hinder för denna utveckling. Sammanfattningsvis 
begränsas sektorns tillväxt av en kombination av svagt självförtroende, förlegade regelverk, 
diffusa ideologiska begränsningar och, framförallt, av okunskap hos politiker och beslutsfattare.

Ett oklart politiskt ansvarsområde 

en kooperativa företagssektorns spänner över flera politikområden. I likhet med den idé-
burna sektorns föreningar, samfund och stiftelser påverkas kooperativen av att det saknas 

en civilsamhällesminister med eget departement. Ofta har civilsamhällesfrågorna, som berör 
exempelvis de kooperativa verksamheterna i välfärden, hamnat hos civilministern, som bland 
annat har hand om län-, region-, och kommunfrågor. De har då hamnat antingen hos finans-
departementet eller socialdepartementet. Sist det gjordes en statlig offentlig utredning av den 
kooperativa sektorn var 1991, och då berördes främst förutsättningarna för nykooperativ verk-
samhet.15

Under Alliansregeringens första mandatperiod 2006–2010 fanns ett Integrations -och Jämställd-
hetsdepartement som också hade ansvar för civilsamhällespolitiken. Under mandatperioden 
2010–2014 flyttades civilsamhällespolitiken över till utbildningsdepartementet tillsammans med 
jämställdhet, folkbildning, ungdomspolitiken mm. Demokratifrågorna, som även ligger nära den 
kooperativa sektorn med dess demokratiska medlemsfokus, låg då på justitiedepartementet och 
idrott på kulturdepartementet. 

Under statsminister Stefan Löfvens socialdemokratiska koalitionsregering med Miljöpartiet 
2014-2021, låg ansvaret för civilsamhällesfrågor hos kulturministern. Samtidigt hanterades för 
civilsamhället och de sociala kooperativen centrala frågor fortsatt av olika departement. Lena 
Micko, civilminister på finansdepartementet, fick senhösten 2019 ta emot utredningen Idéburen 

H I N D E R  F Ö R  S V E N S K  K O O P E R AT I V  U T V E C K L I N G
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välfärd16, eftersom den hade tillsatts av hennes företrädare på posten, Ardalan Shekarabi. Den är 
nu planerad för beslut i riksdagen våren 2022, för ikraftträdande januari 2023.

Under Mikael Dambergs tid som socialdemokratisk näringsminister (2018–2020) satsades 150 
miljoner kronor för utveckling av socialt företagande, social innovation och socialt entreprenör-
skap. Tillväxtverket fick då ett speciellt uppdrag att utveckla de arbetsintegrerande sociala före-
tagen ASF. När Mikael Damberg ersattes av Ibrahim Baylan 2019 tonades näringsdepartementets 
intresse för socialt företagande ner, till förmån för näringslivets miljöomställning. Idag har Till-
växtverket inte längre något speciellt uppdrag för ASF. Ansvaret för plattformskooperativ, som 
utvecklar samarbetsmodeller för exempelvis it-specialister och tillfälligt anställda (sk gigare), ses 
som en arbetsrättsfråga och hanteras av arbetsmarknadsdepartementet. Den här diversifierade 
bilden gör det svårt för den kooperativa sektorns företrädare att bearbeta rätt mottagare. 

En hemmasnickrad kapitalbrist

Kapitalbrist är en reell utmaning för både kooperativens möjligheter att växa och den kooperativa 
nystartsektorn.17 Svenska banker lånar ogärna ut pengar till sektorn och tillgången på riskkapital 
är begränsad. Associationsformen ekonomisk förening som är konstruerat som en personasso-
ciation där medlemmarna äger andelar och andelskapitalet är rörligt, upplevs som mer riskfyllt 
än att låna ut pengar till ett aktiebolag, som är konstruerat som en kapitalassociation med ett 
tydligt riskkapital. Sociala företag, som försöker leverera både ekonomisk och social nytta, ofta 
just genom anställdas delägarskap, bemöts med samma misstänksamhet. Framförallt, är svenska 
banker och investerare vana att tänka i termer av risktagande och tillväxt där fokus är på möj-
ligheten att investera i bolag som kan generera stora vinster, men de är ovana att värdera det 
sociala kapital som sänker kreditrisken och kan fungera som säkerhet för att lån återbetalas 
med ränta. 

Internationellt finns det nätverk av finansinstitut som stöttar både den kooperativa nystarts-
rörelsen, kooperativ som vill växa, bland- och medborgarkooperativ såväl som sociala företag. 
Internationellt finns även en stödjande lagstiftning, en finansiell infrastruktur och regional 
rådgivning på plats för att stötta anställda som vill ta över företag och verksamheter i samband 
med generationsskifte eller hotande nedläggningar. Bland länder som ligger i framkant märks 
USA, Kanada, Frankrike, Italien och Storbritannien. I Sverige saknas det mesta av det här. 
Coompanionrörelsens nätverk med företagsrådgivare riktade mot nystarter på flera orter är 
i många avseenden unik, men saknar uppbackning av en finansiell infrastruktur. Mikrofonderna 
räcker inte till.

Statliga Almi kan exemplifiera bristen på intresse från statsmakten. Almi har fyra miljarder 
kronor i olika fonder, och samarbetar med landets 21 regioner för att nå ut med startkapital, 
kreditgarantier, lån och riskkapital till nya företag. Almis företagsrådgivare söker framgångsrika 
tillväxtföretag som i bästa fall kan etablera sig internationellt. De tar inte hänsyn till att ett 

16 SOU 2019:56
17 Kapitalfrågan uppmärksammas bl a i Nachemson-Ekwall (2016). Se även intresseorganisatiorna www.fremia.se, www.svenskkooperation.se
 och www.coompanion.se



nystartat kooperativ har god återbetalningsförmåga, något som är välkänt från studier av mark-
naden för mikrofinansiering. Almi väger inte heller in att det tar längre tid att nå lönsamhet i en 
verksamhet som både har sociala och finansiella mål, än mindre att det kan finnas ett samhälls-
värde av att ett företag startas för att finnas kvar långsiktigt på en viss ort.

Sedan 2018 finns en ny lag om ekonomisk förening som möjliggör för ett kooperativ att ta in 
externt kapital via s k investerande medlemmar. Kapitalet kan komma från kunder, anställda 
eller intressenter på orten men också från en kommun eller en affärsidkare. Än så länge har 
dock inte denna möjlighet kommit till någon större användning.18 Det saknas fortfarande banker 
och andra finansiella aktörer som hjälper till med att utveckla modeller för kapitalanskaffning 
och det saknas rådgivare, så inte mycket har hänt i praktiken. 

Det saknas forskning

En del av utmaningen för kooperativen är den låga kunskapen i samhället. Det saknas tillfred-
ställande offentligt insamlad statistik som beskriver den kooperativa sektorn i allmänheten såväl 
som de kooperativ som har tydliga sociala mål. Forskningen är begränsad, och det saknas en 
professur i kooperativ utveckling. Inom utbildningsväsendet är den kooperativa företagsformen 
i stort sett frånvarande i läroplanen.  

Under 2021 startade Svensk Kooperation upp ett forskarnätverk med ett trettiotal svenska 
forskare med intresse för idéburna affärsmodeller, och som på olika sätt kommit i kontakt 
med kooperation. 

18 Svensk Kooperation (2018) ”Investerande medlemmar”. 
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Upphandlingsproblem för sociala företag och ASF

Flera EU-länder har särlagstiftning för sociala företag i välfärden. Det rör exempelvis ASF såväl 
som för personalägande och blandkooperativ. EU:s lagstiftning erbjuder stort utrymme för en 
nationell och regional politik som vill lyfta fram den sociala ekonomin. Sverige har inte utnyttjat 
detta. 

I februari 2018 presenterade regeringen en ny strategi för de sociala företagen. Strategins defi-
nition av sociala företag riktar sig till hela spektrat av associationsformer och begränsar sig bara 
till att verksamheten ska ha ett samhällsnyttigt ändamål jämte ett vinstmål. Definitionen skiljer 
inte på bolag som återinvestera överskottet i den egna verksamheten eller ger utdelning och 
investerar i annan social eller oegennyttig verksamhet. Det saknas referens till kooperativa prin-
ciper, demokrati och delaktighet. Det har skapat osäkerhet kring ASF och hur samhället ser på 
värdet av de anställdas demokratiska delaktighet. Sverige skiljer sig därmed i sin utgångspunkt 
jämfört med länder som Frankrike, Italien och Spanien. Demokratiaspekten är en standardfor-
mulering i all definition av idéburen verksamhet över hela världen. I EU:s definition beskrivs vär-
det av att berörda ska ha inflytande och att ledningsstrukturen ska vara demokratiskt uppbyggd.
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19 Högsta förvaltningsdomstolens Dom 6 september 20201 Mål 5671-20

ASF-företagen har även haft svårt att utvecklas inom ramen för den svenska tillämpningen av 
EU:s regler för offentlig upphandling. EU tillåter sedan 2014 att kommuner och regioner upp-
handlar ASF inom ramen för så kallade reserverade kontrakt. I Sverige försenades dock detta 
genom att det privata näringslivet upplevde att det stred mot den svenska tillämpningen av EU:s 
upphandlingsregler, där i stort sett alla tjänster ska upphandlas i konkurrens, och lägsta pris ofta 
blir utslagsgivande. När väl ASF företagen godkändes av Upphandlingsmyndigheten överklagade 
istället de kyrkliga aktörerna och stiftelserna som erbjöd arbetsintegration, eftersom de saknar 
demokratiinslag. Hösten 2021 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Arbetsförmedlingen 
har rätt att rikta upphandlingar till sociala företag som bygger på en demokratisk styrform, 
samtidigt som olika stiftelser och religiösa samfund därmed får organisera om sin arbetsinte-
grerande verksamhet.19

En del av den svenska senfärdigheten kring socialaföretag kan härledas till statsmaktens 
passivitet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tagit upp frågor om upphandling av 
idéburna aktörers tjänster, har haft svårt att få gehör hos regering och riksdag. Det har inte 
heller underlättat att sektorn själv varit splittrad i frågan.  

Upphandlingsregler som inte främjar demokratiskt ägande

I den statliga utredningen Idéburen välfärd tydliggörs att värdeburen verksamhet har en roll att 
spela i välfärden och gör det lättare för offentlig sektor att handla upp idéburna välfärdstjänster. 
Utredningen lyfter bland annat fram IOP som en möjlighet för kommuner och regioner att ut-
veckla välfärdstjänster i partnerskap med idéburna aktörer inklusive sociala kooperativ. Men 
för de sociala kooperativen är den ändå en besvikelse då utredningen i den svenska definitionen 
av sociala företag även fortsättningsvis valt att exkludera ett demokratiskt inslag. 
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Av ett åttiotal remissinstanser som lämnade synpunkter på regeringens utredning Idéburen 
välfärd som kom 2019 var det bara en – Coompanion – som invände mot att utredningen valt att 
definiera en idéburen aktör i offentligt finansierad välfärdsverksamhet som en juridisk person 
som har ett syfte som är oegennyttigt.20

”Kopplingen till oegennytta skapar utrymme för tolkningar om vad som är oegennyttigt. Så ser 
det inte ut någon annan stans i EU. Tvärt om, där ses inflytande från medlemmar, personal och 
deltagare eller en kombination av alla grupper som en positiv kraft, eftersom det bäddar för 
demokrati, långsiktighet och inkludering”, säger Gordon Hahn, ordförande i Coompani Sverige.

I sammanhanget kan det vara intressant att notera att de socialdemokratiska oppositionspoliti-
kerna i Region Stockholm i sitt mål om att 10 procent av den regionala hälso- och sjukvården ska 
vara idéburen till 2030 talar om medlemsstyrda idéburna aktörer, inte ”sociala företag”.

20 Utvecklas mer i Coompanions remisssvar ”idéburen välfärd” 22 juni 2020; Fi2019/04187/K

Fakta: Sociala företag

I EU:s Social Business Initiative beskrivs sociala företag som 
organiserade utifrån människors behov, inte kapitalets; sociala 
företag arbetar med kapital och andra finansiella resurser 
– men inte för kapitalet. 

För att vara ett socialt företag ska verksamheten: 

• Ha ett samhälleligt mål snarare än ekonomiskt, 
• Ha frivilliga och öppna medlemskap,
• Drivas enligt demokratiska principer, med undantag för vissa stiftelser
• Vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

I definitionen föreslagen i Idéburen välfärd står att det bör lagstiftas 
om en definition av idéburet i välfärden. Fyra kriterier föreslås vara 
uppfyllda:

a. Ej ägt av en kommun eller region 
b. Ej vinstutdelande/ ska ha ett allmännyttigt eller oegennyttigt syfte. 
c. Kan starta fler oegennyttiga verksamheter 
d. Ska driva offentligt finansierad välfärd 

Källa: Communication from the Commission SEC/2011/1278/final of 25/10/2011 
samt Ideburen välfärd (2019:56)
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Statliga utredningar som lagts åt sidan 

En del av hindren för att stärka förutsättningarna för den tredje sektorns aktörer hänger ihop 
med att ansvaret för frågor om civilsamhället och kooperation har varit otydligt formulerat i 
Regeringskansliet. Utredningar som beställts från ett departement missar ofta att ta upp 
perspektiv som ligger på andra departement. 

Kooperationen inkluderas ibland i civilsamhället och ibland inte. Statens syn på kopplingen 
mellan kooperation och civilsamhälle beskrevs i propositionen En politik för det civila samhället 
(prop. 2009/10:55). Där framgår att majoriteten av de ekonomiska föreningarna inte räknas till 
det civila samhället, eftersom ekonomiska föreningar ska främja sina medlemmars ekonomiska 
intressen och därmed inte kan anses ha ett allmännyttigt eller ideellt syfte. Vissa ekonomiska 
föreningar kunde dock enligt propositionen anses höra till det civila samhället, och i proposi-
tionen exemplifierades det av nykooperationen där personal och brukare driver verksamhet 
som tidigare bedrevs av den offentliga sektorn (t.ex. förskolor). Enligt propositionen måste det 
avgöras från fall till fall om ett kooperativ tillhör det civila samhället eller inte. Till civilsamhället 
räknades också ekonomiska föreningar som har dubbla syften, dvs. som både syftar till att f
rämja medlemmarnas ekonomiska intressen och har ideella ändamål.

Utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle som kom 2016 beställdes under den moderatledda 
Alliansregeringen 2013.21 Utredningen var på 550 sidor. Kooperation nämndes endast på åtta 
ställen. 2015 kom Ägarprövningsutredningen som den socialdemokratiska koalitionsregeringen 
med Miljöpartiet fick ärva från Alliansregeringen.22 Den skulle tydliggöra att bara seriösa och 
kunniga ägare ska ha inflytande över verksamheter som bedriver välfärdstjänster. Den bortsåg 
dock från att styrelsen i ett kooperativ inte utses på samma sätt som i ett aktiebolag och saknar 
samma inflytande. Styrelseledamöterna i ett kooperativ är inte ägare i egentlig mening, de sitter 
ofta på ett ideellt mandat, saknar egen ekonomisk vinning, och saknar ofta dokumenterad 
erfarenhet (jämför föräldrakooperativ).

21 SOU 2016:13
22 SOU 2015:7
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Länder som har ett utvecklat samarbete mellan den idéburna och kooperativa sektorns aktörer 
och politikerna är också de som lyckas utveckla en fungerande finansiell och legal infrastruktur 
som stödjer den tredje sektorns utveckling. Här beskrivs de kooperativa traditionerna i Kanada 
och Storbritannien. Även våra nordiska grannländer Danmark och Finland kan fungera som källa 
till inspiration. 

Kanadas kooperativa finansiella infrastruktur

Kanada har byggt upp ett nätverk av finansiella aktörer till den sociala och kooperativa eko-
nomin. Initiativen är privata, delstatliga och helstatliga och omfattar både riskkapital kredit-
garantier och lån. Det finns flera fonder som lockar medborgare att spara långsiktigt med 
möjlighet att gå in som investerande medlemmar i kooperativ. Hösten 2017 gick 14 olika 
kooperativa grupper, inklusive arbetskooperativ, ihop för att starta en fond CCIF, Canadian 
Co-operative Investment Fund, med 200 miljoner kronor i startkapital för att stötta 
nykooperativ och kooperativ som behöver tillväxtkapital, men har svårt att få banklån. 

I N T E R N AT I O N E L L  U T B L I C K
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Quebecs regionala investeringsfond, Investissement Quebec, har kooperation som ett särskilt 
fokusområde. Sedan starten 1985 har fonden investerat 3,3 miljarder kronor i olika kooperativ. 
Fondspararna är vanliga löntagare, de flesta är medlemmar i något kooperativ, och sparandet 
subventioneras skattemässigt. Investissement Québec har även satt upp en fond för att stötta 
nykooperation, nya företag, omvandlingar och utköp. Budgeten ligger på 350 miljoner kronor 
och lånebeloppen varierar mellan 700 000 kronor och 15 miljoner kronor. Banken Desjardins 
har en kooperativ fond som stöttat 400 företag och därmed räddat 62 000 jobb. Det förvaltade 
kapitalet uppgår till åtta miljarder kronor. Spararna får skattefördelar.

Kanadensiska skattelagar tillåter även att delstaternas löntagarorganisationer har aktiefonder 
som investerare i små och medelstora företag. Den största fonden, Fonds de solidarité FTQ, 
som drivs av Quebecs största fackförening, har ungefär hundra miljarder kronor i förvaltat 
kapital och 650 000 löntagare som investerare. Fonden har bidragit till 185 000 arbetstillfällen 
i Quebec och står för ungefär 20 procent av allt riskkapital i regionen. Sparare i fonden får en 
årlig skatterabatt på 30 procent på sparande upp till ett 30 000 kronor. FTQ går själv in som 
investerare i den kooperativa sektorn. Nyligen gav exempelvis Quebecs motsvarighet till 
svenska KF ut preferensaktier för 1,5 miljarder kronor till ett konsortium bestående av FTQ, 
den kanadensiska nationalbanken och den kooperativa banken Desjardins.

En brittisk kooperativ historik

Konsument-, producent- och personalkooperativ såväl som ömsesidigt ägda företag har varit 
bestående inslag i brittisk ekonomi alltsedan 1800-talet. Det finns ett eget politiskt parti, the 
Co-operative party, som är nära knutet till arbetarpartiet Labour. Den brittiska kooperativa 
sektorn har annars haft en liknande utveckling som den svenska, med kriser under 1970- och 
80-talen och omvandlingar till vanliga aktiebolag. Skillnaden jämfört med Sverige är att den 
kooperativa rörelsen hela tiden varit bättre organiserad och samordnad vilket gjort att den 
kunnat komma tillbaka under 2000-talet. Dessutom har det hela tiden funnits konsument-, 
producent-, finans (banker och spar/låneföreningar) och arbetskooperativ. 
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Idag omfattar den brittiska kooperativa och ömsesidiga sektorn 7000 företag med 240 000 
anställda och 14 miljoner medlemmar. Den omsätter 135 miljarder pund, motsvarande fem 
procent av brittisk BNP.23 

Det största brittiska konsumentkooperativa företaget the Co-operative Group med 70 000 
anställda och nio miljoner medlemmar, gick igenom en kris för några år sedan men är idag 
omstrukturerad, med en ny styrmodell, externa ledamöter och har återfått lönsamheten.

Den positiva utvecklingen har också stötts av Mutuo, en lobbyingorganisation som lyckades få 
ihop hela den brittiska kooperativa sektorn 2001. Det var framförallt när analysen av finanskrisen 
2008 lyfte fram problemet med det svaga brittiska ägandet av näringslivet som regeringen också 
började titta närmare på kooperativt och ömsesidigt ägande. Mutuo har bla drivit på tillskapandet
av 400 ömsesidigt ägda skolor och förskolekooperativ. Mutuo är för närvarande involverad i om-
vandlingen av den brittiska poströrelsen till ett ömsesidigt ägt postföretag. 

Storbritannien ligger också i framkant när det rör personalägande. Det finns ungefär 1100 
medarbetarägda företag som ägs av 200 000 anställda.24 Även om siffran blåses upp av John 
Lewis Partnership och dess livsmedelsfilial Waitrose med tillsammans 85 000 medarbetare 
som ägare/partners, så har utvecklingen på senare tid rönt stor uppmärksamhet. Formerna 
för medarbetarägandet varierar i Storbritannien; i kooperativ, genom aktieägande eller genom 
trygghetsstiftelser. Parlamentet antog år 2012 en Blue-print for British business to become 
employee-owned. Sedan dess har 600 bolag överlåtits till anställda ofta i samband med gene-
rationsskiften.25 För den som säljer sitt bolag till de anställda erbjuds skattelättnader rörande 
både förmögenhets- och arvsskatt. Ägandet tas formellt över av en trygghetsstiftelse som 
kontrolleras av de anställda gemensamt. För anställda erbjuds en skattefri utdelning på upp 
till 3600 pund per år. Organisationerna bakom personalstiftelserna (employee ownership 
trust eller EOT) och Cooperatives UK samarbetar och har satt upp ett gemensamt mål om 
att femfaldiga antalet anställda som är ägare till 1 miljon senast år 2030.

Den kooperativa sektorn har även dragit fördel av britternas positiva inställning till både privata 
och idéburna aktörer i välfärden. Privatiseringarna har gjorts i olika vågor, beroende på reger-
ingarnas profil. De har berört kommunal service, ungdomsmottagningar, bibliotek och förskolor.
Många av dessa har omvandlades till ömsesidigt ägda allmännyttiga företag (public service 
mutuals). Dessa har nästan alltid anställda som en ägargrupp men är i övrigt organiserade 
som kooperativ eller sociala företag.

Britterna har även utvecklat finansiella stödstrukturer för den idéburna sektorn, bl a Big Society 
Capital, Big Society Bank och the Big Lottery fund. Dessa erbjuder riskkapital, lån och obliga-
tioner. Bland idéer finns sociala utfallskontrakt (social impact bonds eller SIB). Även detta kan 
kooperativ dra fördel av. Våren 2020 fattade det då konservativa parlamentet beslut om att 
underlätta kapitalanskaffning i kooperativ, allmännyttiga företag och ömsesidigt ägda företag. 

23 All-Party Parliamentary Group for Mutuals (APPG) (2019) “Business with a purpose. The UK Mutual Economy Report 2019”, Peter Hunt, Mutuo
24 https://www.uk.coop/sites/default/files/2020-10/eoa_cuk_csr_2.0_0.pdf
25 https://employeeownership.co.uk/resources/what-the-evidence-tells-us/
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Finland och kooperativen

Finland beskrivs ofta som det mest kooperativa landet i norra Europa.  På listan över världens 
300 största kooperativ finns Metsäliitto Osuuskunta på 17:e plats. Det är Europas största och 
världens tredje största producentkooperativ inom jord- och skogsbruk. 

Lagen om ekonomiska föreningar (Lag om andelslag) skrevs redan 1902. Totalt finns det idag ca 
5 000 kooperativa och ömsesidiga företag. Sektorn har 100 000 anställda, fem procent av den 
finska arbetskraften. Omsättningen ligger på 30 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 5–10 
procent av den finska bruttonationalprodukten, beroende på hur man räknar. En genomsnittlig 
vuxen finsk är medlem i två kooperativ. Kooperativt företagande har ett brett stöd från alla 
politiska partier i Finland.

Pellervo Coop Center, det finska kooperativens intresse- och samarbetsorganisation, arbetar 
aktivt för att lyfta fram kooperation och nykooperation som både ett alternativ till aktiebolag 
och ett sätt att stärka det finska nationella ägandet. Det finns ett samarbete med Andelsförbundet,
 som organiserar de finlandssvenska andelslagen. Bland Pellervos medlemmar finns starka 
varumärken som mjölkföretaget Valio, skogsandelslaget Metsälitto och konsumentkooperation 
S-Group med varumärkena S-market och livsmedelskedjan Prisma, vid sidan om bank och 
försäkringsbolag.  

Det bedrivs kooperativ forskning på universiteten och det finns en professur i juridik, sponsrad 
av den kooperativa bankgruppen OP Financial. Åren 2010–2020 har det publicerats närmare 
20 avhandlingar som rör kooperation.

F I N L A N D



I Finland startas ungefär 150–200 nya kooperativ varje år. Staten har under perioder sponsrat 
nätverk för kooperativ rådgivning, men gör det inte för tillfället. De nya kooperativ som ändå 
tillkommer är ofta arbetskooperativ. 

Kooperativ har stöd av fackföreningsrörelsen. Akademikerförbundet ger rådgivning till sjuk-
sköterskor, fysioterapeuter och lärare som vill driva kooperativ. Finland har utvecklat en modell 
med studerandekooperativ, där studenter vid folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet kan 
sätta upp kooperativ under studietiden. Dessa har 10 000 studenter som medlemmar. Den 
finska vuxenskolan, KSL, erbjuder utbildning i hur kooperativen ska drivas.  

Finland har en lagstiftning för arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Kommunerna har upp-
handlat ASF-företagens tjänster genom reserverade kontrakt. Totalt finns ungefär 150 ASF. På 
senare år har dessa dock haft svårt att utveckla samarbeten med kommunerna, en återspegling 
av tillämpningen av EU:s offentliga upphandlingsregler. 

På det sociala och hälsopolitiska området har både kooperation och den idéburna sektorn 
främst haft stöd hos Socialdemokraterna. När den socialdemokratiskt ledda koalitionsregeringen 
tog över 2019 inkluderande regeringsplattformen för första gången ett program för finska 
kooperativ utveckling (andelslag).26 Bland annat nämns möjligheten att driva verksamheter 
vidare genom personalövertagande, kooperativa bostadsrätter, byggemenskaper, kooperativa 
delnings- och internetplattformar såväl som ASF-företagen. I programmet ingår att få igång ett 
gemensamt arbete mellan staten, regionerna, kommunerna, privata aktörer och intresseorga-
nisationer för att hitta plattformar för samarbete och nya finansieringsmodeller. Kopplingen till 
kooperativ och nationellt ägande görs också tydligt i den finska regeringsdeklarationen. Det står 
”Ett nationellt ägarprogram kommer att utformas” som bl a ska stötta en starkare, mer diver-
sifierad och mer jämlik finsk ägarbas. I finska riksdagen finns sedan våren 2020 en kooperativ 
grupp med medlemmar från alla stora politiska partier. 

34

26 Sammanlagt fem partier ingår i koalitionen: Socialdemokraterna (SDP), Centern, De gröna, liberala Svenska folkpartiet (SFP) och Vänsterförbundet. 
Regeringsprogrammet 10.12.2019 ”Ett inkluderande och kunnigt Finland - ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle”, s. 105.
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Danmark

Danmark har en stor kooperativ sektor, som står för 10 procent av sysselsättningen och fem 
procent av exporten, med bl a mejerikoncernen Arla som flaggskepp. Danmark står samtidigt ut 
i Norden med sin relativt stora tredje sektor i välfärden. Sektorn omfattar drygt 85 000 anställda 
i välfärdssektorn, motsvarande nära 14 procent av de totalt anställda i välfärden.27

Danmark har även en kooperativ bostadssektor. En miljon danskar bor i allmännyttiga bostads-
företag med tydligt demokratiskt inflytande, de sk Almennyttigt Boligselskab.28 Ytterligare två 
miljoner danskar bor i en ”Andelsboligforening”. De påminner om den svenska bostadsrättsför-
eningen, men de boende äger en del av hela fastigheten och andelarna kan inte säljas fritt på 
marknaden.

Danmark har en lång tradition av ideellt sk ”självägande institutioner” (selvejende institutioner). 
Dessa driver förskolor, grundskolor och folkhögskolor, men även vård- och omsorgsverksam-
heter. Så sent som 2003 fanns 9000 sådana inom välfärdssektorn. Dessa har sitt ursprung i 
1800-talets kooperativa jordbruksrörelse. 

Danmark har även en stor konsumentkooperation. Arbetskooperativ har däremot varit få, 
en återspegling av den tidiga arbetarrörelsens fokus på fackliga frågor snarare än ägande av 
verksamheter, dvs precis som i Sverige. Den danska kooperativa sektorn spelade en undan-
skymd tillvaro under åren mellan 1980 och 2010, precis som i många andra länder. 

På senare år har frågan om både danskt ägande och demokratiskt ägande vunnit politiskt och 
allmänt intresse. Tankesmedjan Demokratisk Erhverv, demokratiskt företagande, startades 
2018.29 På tre år har organisationen lockat 55 medlemmar, både bland de stora kooperativen, 
bankerna och försäkringsbolagen, såväl som bland mindre föreningar. Tankesmedjan stöds idag 
både från borgerligt och socialdemokratiskt håll. Det inkluderar även arbetarrörelsen LO som 
inte längre ser kooperativ som ett hot mot den egna strukturen.
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27 Arnesen och Sivesind (2020) Organisasjonslandskap i endring 2009-2019. 2020:5. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 
Bergen|osslo 2020
28 DAB:s hemsida www.dabbolig.dk
29 Hemsidan för Demokratisk Erherv www.demokratiskerhverv.dk
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Den danska regeringsförklaringen 2019, socialdemokratisk med stöd av Centerpartiet, lyfte fram 
behovet av en större andel demokratiskt ägande av för dansk kritisk infrastruktur. Det kan till 
exempel röra en kommun som vill sälja ut ett energibolag, som skulle kunna överlåtas till kom-
muninvånarna. Intresset för personalägande växer också. Dock använder organisationen Demo-
kratiskt Erhverv inte begreppet arbetskooperativ, som associeras med den tidiga bonderörelsen 
och socialism, utan det bredare ordet demokratiskt ägande. Danmark saknar, i likhet med 
Sverige, lagstiftning och skatteförmåner som uppmuntrar omvandlingar av företag i samband 
med generationsskifte eller försäljningar av enskilda enheter.

Danmark har inte heller haft någon speciell lagstiftning för sociala företag, men väl en strategi 
från 2014 genom vilken ASF har haft en nära relation med kommunerna. Totalt finns ca 420 
sociala företag, som möter EU:s definition. Av dessa är 250 ASF.30

Danmark har deltagit i EU:s initiativ till olika sociala investeringsfonder och instrument. 
Europeiska investeringsfonden (EIF) har bl a lanserat en särskild investeringsfond, ”social impact 
accelerator”, som investerar i finansieringsinstitut som stödjer socialt företagande.31 Den statligt 
sponsrade Den Sociale Kapitalfond startades 2017 och har hittills stötta ett hundratal danska 
ASF-företag.32 Till fonden finns en investeringsfond med 300 miljoner danska kronor under 
förvaltning. Bland investerarna finns den europeiska investeringsfonden Eif, Vekstfonden 
(danska Almi) och flera stiftelser.33

30 Hulgård och Chodorkoff (2019)
31 För att finansieras av EIF måste finansieringsinstitutet självt bidra 
med 50 procent av kapitalet, dock minst 5 miljoner euro. www.eif.
europa.eu/index

32 Den Sociale Kapitalfond. Hemsida www.densocialekapitalfond.dk/en 
33 Bl a andra investerare märks TryghedsGruppen, Novo Nordisk stif-
telsen, norska Ferd Social Entrepreneurs, stiftelsen Færchfonden, the 
Hempel Foundation, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, Færch og 
Døtresom.
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boken Dags att bry sig – så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige - ut-
gick jag från idén att en västerländsk samhällsekonomi för att fungera består av fyra sfärer: 

familjen, marknaden, den offentliga sfären och civilsamhället och den idéburna sfären, ibland 
förkortad till den tredje sektorn. Jag visade att länder som har institutionella ramverk som 
stödjer den tredje sektorn både har större närvaro av sektorns aktörer och märker av en stör-
re påverkanskraft från dessa aktörer. Det gäller i allra högsta grad de kooperativa företagen, 
som den här skriften fokuserar på, med dess fokus på egenmakt och social tillit. 

Det finns gemensamma samhällsutmaningar att hantera. I boken lyftes sex stycken fram, som 
spänner från hotet mot de demokratiska och liberala demokratierna som vi känner dem till 
digitaliseringen och frågor som rör kapitalförsörjning. 

VÄ G E N  F R A M ÅT  F Ö R  K O O P E R AT I O N

07

Sex omvärldsutmaningar som behöver hanteras

1. Komplexa samhällsutmaningar kräver samskapande processer 
2. Det behövs en större idéburen sektor i välfärden
3. Demokratifrågan måste lyftas fram och diskuteras
4. Kapitalförsörjningsfrågan
5. Demografiska förändringar
6. Digitaliseringen och ny teknologi  

Källa: Nachemson-Ekwall (2021) Dags att bry sig 
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I bakgrundssamtalen för boken pekade flera av de intervjuade på att skillnader mellan den 
idéburna sektorns aktörer omöjliggör samarbete. Här finns både folkrörelsemänniskor som vill 
återskapa forna tiders korporativistiska förhållande och demokratiförespråkare som med stöd 
av offentliga bidrag vill fortsätta vara medborgarnas kritiska samhällsröst. Bland rösterna finns 
även aktörer från den kooperativa sektorn. Skepsisen bärs upp av vad den tredje sektorn hittills 
fått erfara av liberaliseringen av tidigare reglerade marknader (som sjukvård), professionalise-
ringen av relationerna med lokala politiker, sättet som Sverige valt att införliva EU:s olika regelverk 
samt globaliseringen. De stora kooperativa medlemsföretagen har samtidigt retirerat som röst 
när politikernas fokus legat på att stärka förutsättningarna för de konventionella företagen i 
näringslivet. Den ny-kooperativa rörelsen och de sociala arbetsintegrerande företagen har fått 
klara sig själva. Kapital för att växa kooperativ saknas och anställda som skulle vilja ta över ett 
företag i samband med ett generationsskifte får inte banklån. 

Ändå går det att hävda att organisationsformen kooperation, med sin multipla målfunktion 
att både genera ekonomisk nytta och en verksamhet som ligger i medlemmarnas intresse, är 
i framkant i en värld där det ställs allt högre krav på att näringslivet ska ta ansvar för hur olika 
intressenter påverkas av affärsverksamheten. Det pågår redan en förflyttning i stora delar av 
näringslivet, även bland börsföretagen, i riktning mot både miljömässig och social hållbarhet. 
Internationellt talas det inte snävt om vinst längre, utan om att aktiebolaget behöver drivas med 
ett syfte som även ger en positiv samhällspåverkan. Samtidigt får offentlig sektor allt mer press 
på sig att mäta och följa upp på utfall och samhällsnyttan. Idéburen sektor har ju all förmåga att 
bidra här. Medborgarnas önskemål är mer mångfacetterade idag än tidigare. Även här kan 
kooperativ visa vägen. 
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Under 2021 gick två av de stora idéburna arbetsgivarorganisationerna IDEA och KFO samman 
för att starta arbetsgivar- och intresseorganisationen Fremia, med medlemsorganisationer som 
företräder nästan 150 000 anställda, det vill säga nära två tredjedelar av alla anställda i den tredje 
sektorn. Därmed finns de gamla stora kooperativen från KFO såväl som nystartsrörelsen och ett 
antal ideella organisationer och idéburna stiftelser med fokus på civilsamhället under ett och 
samma tak. Samtidigt har Svensk Kooperation utvecklat sin roll som intresseorganisation för 
den kooperativa rörelsen. Här samlas producent- och konsumentkooperationen, bostadskoopera-
tionen, nykooperationen och de ömsesidiga företagen. 

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, och Forum – idéburna organisationer med 
social inriktning, har å sin sida arbetat med att få ihop en gemensam struktur för sitt intresse- 
och påverkansarbete. Även insamlingsorganisationen Giva Sverige är med. De samarbetar med 
Fremia och skapar förutsättningar för den tredje sektorn att tala med en gemensam röst mot 
politiker, något som visat sig framgångsrikt i lobbying - arbetet i andra länder. Hösten 2021 läm-
nade riksdagens ledamöter in över 40 motioner till riksdagen med bäring på kooperativt före-
tagande. Samtliga politiska partier skrev motioner om kooperativt företagande, idéburen välfärd, 
associationsformen ekonomisk förening och andra kooperativa frågor.34 Något av ett rekord.

Vägen framåt blir att förändra det synsätt som både präglat och splittrat den tredje sektorn 
hittills – att antingen fylla igen luckor där marknaden och staten inte räcker till, det vill säga när 
det gäller välgörenhet, ideellt arbete och social omvårdnad, eller att vara en källa för individens 
självförverkligande ”egenmakt”, som i kooperativen och folkrörelserna – och komplettera det 
med verktyg som möjliggör för ett större samspel, samverkan och samskapande. Med rätt 
regelverk och stödjande finansiell infrastruktur kan den kooperativa sektorn spela en stor 
roll här. Politiker, på statlig såväl som lokal nivå, kan driva på förändringen, liksom det stora 
finanskapitalet med våra pension- och sparfonder. Även de stora aktörerna i sektorn, som de 
välkonsoliderade kooperativen Riksbyggen, KF, Folksam, Länsförsäkringar och Lantmännen, 
kan bidra med finansiella resurser, precis som de stora kooperativen gör utomlands.

Det om något borde räcka för att ge kooperativen tillräckligt med självförtroende för att tillsammans 
med resten av civilsamhället och den idéburna sektorn stärka sitt påverkansarbete mot allmän-
heten och folkvalda. Det är helt enkelt hög tid att rikta strålkastarljuset mer än på bara näringslivet 
och den offentliga sektorn, även kooperativa aktörer behöver få komma fram. Det är dags att bry 
sig om kooperation.

34 https://svenskkooperation.se/mycket-kooperation-i-arets-riksdagsmotioner/
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S L U T N O T

En detaljerad käll -och litteraturförteckning finns i boken Nachemson-Ekwall, S (2021) Dags att 
bry sig. Så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige. Ekerlids Förlag. 

Fler rapporter och böcker om den idéburna sektorn, kooperation och social ekonomi från 
Sophie Nachemson-Ekwall finns att läsa på ww.sophienachemsonekwall.com
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