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A

kademiska utbildningar i Sverige missar idag den kooperativa och ömsesidiga företagsformen.
Undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag är i princip obefintlig inom såväl grund- och

gymnasieskola som på universitet och högskolor. Det har Svensk Kooperation visat i en tidigare rapport,
där vi undersökte kursplaner och ämnesbeskrivningar för grundskolan, gymnasiet och högskoleutbildningar.1
Detta är ett stort problem för det svenska utbildningsväsendet. De kooperativa och ömsesidiga företagen
är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Den kooperativa företagsformen är dessutom en lämplig företagsform för nya, snabbväxande företag. Engagerade unga vill idag
också gärna starta företag tillsammans, och de kooperativa värderingarna med hållbarhet, gemensamt
ansvarstagande och långsiktighet matchar väldigt väl med ungas värderingar.
Att utbildningar missar kooperationen är också ett stort problem för kooperativa och ömsesidiga
företag. Okunskapen om kooperation riskerar leda till att den kooperativa sektorn missgynnas i
reformer, lagförslag eller annan myndighetsutövning och följden blir att sektorns fulla potential inte
tas till vara. Dessutom gör bristen på kunskap och utbildning om den kooperativa och ömsesidiga
företagsformer att Sverige riskerar att hamna på efterkälken – i en internationell värld där allt fler
ser vikten av långsiktiga och värderingsdrivna företag.
Så hur kommer det sig att många andra länder är betydligt bättre än Sverige på forskning och utbildning om kooperation? Här finns en hel del att lära av andra länder om hur de jobbar i dessa frågor.
I denna rapport presenterar vi fyra olika länder som är goda exempel och ligger i framkant vad
gäller både forskning och utbildning om kooperation: Finland, Belgien, Spanien och Kanada.
Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör bli självklara inslag i akademiska utbildningar i
Sverige. Vi hoppas att den här rapporten ska inspirera svenska universitet och högskolor till ytterligare
ansträngningar för kooperativ kunskap och innovation!
Svensk Kooperation
Oktober 2022

1

https://svenskkooperation.se/utbildning-om-kooperation/
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INLEDNING

H

ögre utbildning och forskning i Sverige missar kooperation. I alla världsdelar finns länder där
både kunskapsutvecklingen och forskningen kommit längre.

Syftet med den här skriften är att med hjälp av goda exempel från några länder kunna intressera och
inspirera aktörer inom politik och högre utbildning och forskning i Sverige att öka ansträngningarna
kring kooperativ forskning och utbildning. Sammantaget ger exemplen en provkarta på hur och varför
strukturer för kooperativ forskning och högre utbildning kan uppstå, överleva och utvecklas
Det handlar om centra, institut och liknande som är knutna till universitet, ägnar sig åt forskning och
erbjuder kurser på grund-, master- eller forskarnivå. Deras verksamhet, organisation och finansiering
beskrivs, liksom bakgrunden till att de bildats och faktorer som varit och är gynnsamma för dem.
Fyra länder lyfts fram som särskilt goda exempel i denna kartläggning: Finland, Belgien, Spanien och
Kanada. Flera andra länder har också varit aktuella, främst Tyskland, Storbritannien och Italien, och
ytterligare andra har nämnts av olika källor. I en förteckning över kooperativa forskningscentra,
forskningsorganisationer och utbildningsinstitutioner på International Cooperative Alliances
hemsida är 33 länder, i alla världsdelar, representerade.
Forskning och utbildning om kooperation finns alltså på många håll i världen. I många länder visas
också intresse för att förstärka inslagen av kooperation i akademisk forskning och högre utbildning.
Bland annat har under senare år flera europeiska samarbetsprojekt genomförts på temat.
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FRAMGÅNGSFAKTORER
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Sammantaget ger de internationella exemplen på framgångsrik kooperativ utbildning, forskning och
utveckling en provkarta på hur och varför strukturer för kooperativ forskning och högre utbildning kan
uppstå, överleva och utvecklas. Här nedan listas ett antal faktorer som verkar vara gynnsamma och som
kan vägleda initiativ från svenskt håll som vill öka kunskapsutveckling och forskning om kooperation
och dess potential.

•

Skapa utbildnings- och forskningscentra/konsortium som samlar och bygger vidare på
existerande kooperativ kunskap. Dessa kan samla aktiva forskare inom området men även
andra aktörer från till exempel regional eller nationell nivå och representanter från
kooperativa och ömsesidiga företag samt paraplyorganisationer.

•

Uppmuntra och möjliggör aktivt deltagande för forskare och doktorander i kooperativa 		
nätverk, centra och andra organisationer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

•

Ta vara på de internationella kopplingarna och möjligheterna som finns för forskare
inom den kooperativa sektorn. Internationellt erkännande kan också stärka positionen
på hemmaplan.

•

Bygg goda relationer mellan högskolorna och universiteten och den kooperativa sektorns 		
främjande organisationer och paraplyorganisationer.

•

Professurer inom kooperation kan finansieras av offentliga medel men också av företag 		
inom sektorn och donationer

•

Vid större tematiska sammanhang och utbildningsprogram som berör exempelvis social 		
ekonomi, socialt företagande, socialt ansvarstagande, nya samhällsutmaningar, nya 		
företagsformer, innovationer, välfärdsstrategier och hållbarhet - se kooperation som en
del av dessa

•

Säkerställ att de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna finns med i relevanta
utbildningar, till exempel på handelshögskolor och i entreprenörskapsutbildningar.

•

Skapa valbara kooperativa kurser som del av olika program med i övrigt annan inriktning.

•

Det finns möjligheter för högskolor och universitet i att även erbjuda utbildningar och
kurser till kooperativa och ömsesidiga företag.
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FINLAND

Som miljö för forskning och högre utbildning om kooperation utmärks Finland i den här
kartläggningen av några saker som kan beskrivas som framgångsfaktorer:

•

Den kooperativa paraplyorganisationen Pellervo fungerar som pådrivare, möjliggörare
och förbindelselänk mellan universitet och kooperativt näringsliv.

•

Kooperativa företag bidrar med pengar till högre utbildningsprogram och
forskningsstipendier till studenter.

•

Samarbete mellan universitet och näringsliv bland annat i form av besök och studier hos 		
företag som inslag i kurser och genom så kallade arbetslivsprofessurer med finansiering 		
från företag.

•

Nätverkssamarbete gör det möjligt för universiteten att erbjuda sina studenter ett bredare
kursutbud och tillsammans forma ett program. Studenterna i sin tur kan välja dessa kurser
som specialiseringar i studier med olika huvudämnen.

•

Helsingfors Öppna Universitet ger tillgång till kurserna också för andra än inskrivna
universitetsstudenter.

•

Elev- och studentkooperativ är relativt vanliga inom olika skolformer inklusive universitet.

•

Medvetet arbete med att koppla kooperation till högre entreprenörskapsutbildning.
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Här nedan presenteras det kooperativa utbildningsnätverket Co-op Network Studies
och ytterligare några intressanta finska företeelser.

CO-OP NETWORK STUDIES (CNS), RURALIA-INSTITUTET

I Finland finns ett nätverk av sju universitet som samverkar om ett utbildningsprogram inriktat på
kooperativt företagande och social ekonomi med namnet Co-op Network Studies (CNS). De universitet
som ingår är Aalto University School of Business i Helsingfors, Helsingfors universitet, Östra Finlands
Universitet, Jyväskylä universitet, Lappeenranta teknologiska universitet (LUT), Oulu universitet och
Tampere universitet. Nätverket samordnas av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet.
Nätverket bildades hösten 2005 med målet att etablera kooperation som ämne hos finska universitet
och har sedan dess varit aktivt. Det samverkar nära med Pellervo Coop Center, en intresse- och serviceorganisation för finländska kooperativ som också stöder undervisning och forskning om kooperation.
Nätverket har nära kontakter med flera kooperativa företag och med företrädare för det finska näringslivet och även samverkan med organisationer och experter inom entreprenörskapsutbildning. Överlag
karakteriseras CNS-nätverkets verksamhet av tvärvetenskaplighet och involverar akademiker från flera
olika discipliner och institutioner.
I nätverkets styrgrupp finns representanter från de sju universiteten samt från Pellervo. Tre anställda
vid Ruralia-institutet samordnar nätverket samt producerar och utvecklar kurserna tillsammans med
lärarna. Av de senare hör de flesta till något av universiteten i nätverket.
CNS finansieras av universiteten som ingår. Ruralia-institutet bidrar med en del personalresurser. Genom Pellervo har en del kooperativa företag bidragit med pengar. Nätverket har också fått stöd genom
flera externa projekt för utveckling av entreprenörskapsutbildning.
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Utbildning inom Co-op Network Studies
Programmet innehåller kurser som studenter kan välja som del av sina utbildningar (kompletterande
ämnen). Det består av fem grundkurser (på kandidat- och masternivå) och fem påbyggnadskurser (på
master- och doktorandnivå). Kurserna har tvärvetenskapligt innehåll, huvudsakligen företagsekonomi,
sociologi, juridik och entreprenörskapsutbildning. Alla är webbaserade och ger 5-6 meritpoäng.
Undervisningen är nära kopplad till forskning om kooperativ, social ekonomi och näringsliv och sker
i nära samarbete med Pellervo Coop Center. Många kurser innehåller besök hos kooperativa företag
samt intervjuer och studier med företagen som objekt.
Kurserna tar upp olika former av kooperativt företagande, på gamla och nya områden och även ömsesidiga företag. Fokus är kooperativ idé, värden och principer samt kooperation som affärsverksamhet.
Programmets approach är att skapa en mix av information och analys, men också med inslag av kritiska
perspektiv på kooperation.
Även studenter som inte är inskrivna vid något av universiteten i nätverket har tillgång till kurserna
genom Helsingfors öppna universitet (Open University of the University of Helsinki).

Forskning inom Co-op Network Studies
Kursernas koppling till den senaste forskningen är viktig. Flera lärare är aktiva forskare och styrgruppen
har en viktig roll i att koppla kursinnehållet till aktuell forskning. Nätverket ordnar också ett forskningsseminarium varje år. Masterstudenter uppmuntras att utveckla forskningsidéer på kooperativa teman.
Inom nätverket tas också initiativ till forskning.
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ÖVRIGT OM KOOPERATION INOM UTBILDNING OCH
FORSKNING I FINLAND

De finska satsningarna på akademiska studier och forskning om kooperation har påverkat landets
akademiska landskap. Finland har för närvarande två kooperativa så kallade arbetslivsprofessorer
finansierade av kooperativa och ömsesidiga företag: Reijo Karhinen vid Östra Finlands universitet
och Taavi Heikkilä vid Aalto-universitetet. Syftet är att öka de kooperativa inslagen i forskningen och undervisningen. Samtidigt driver Pellervo Coop Center på för att det ska bli ännu fler arbetslivsprofessurer
med inriktning på kooperativt företagande. Målet är att det ska finnas 5-7 sådana professurer inom 10 år.
Den finska paraplyorganisationen för kooperativa företag, Pellervo Coop Center, arbetar aktivt med
frågan om kooperation inom utbildningsväsendet på olika sätt. Förutom samarbetet med Co-op
Network Studies som beskrivits ovan så görs en del andra insatser. Pellervo ger till exempel ett
ekonomiskt bidrag på 1000 euro till alla studenter som skriver en avhandling om kooperation eller
kooperativ. En särskild fond har upprättats i detta syfte, Pellervo Coop Centers Gebhard-fond.
Pellervo stödjer också upprättande av studerandekooperativ (studerandeandelslag). Det är kooperativa
företag där studerande lär sig företagande, yrkeskompetens, arbetslivskompetens och samtidigt tjänar
pengar. Sådana studerandekooperativ finns idag vid 150 olika lärosäten, allt från yrkeshögskolor, yrkesinstitut och gymnasieskolor till universitet.
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BELGIEN

Forskning och utbildning om kooperation i det andra landet i studien, Belgien,
kännetecknas av några saker som tillsammans bidragit till framgångar i utvecklandet
av kooperativ kunskap:

•

Växande intresse för socialt och etiskt företagande med hållbarhetsmål där kooperativ 		
inom nya områden växer fram.

•

Forskningscentra som hör till en fakultet och organiseras som plattform för forskare från 		
olika institutioner.

•

Kurser som är valbara för studenter oavsett fakultet.

•

Professurer finansieras av företag och organisationer utanför universitetsvärlden.

•

Nära samarbete med företag i forskning och undervisning.

•

Till ett centers uppgifter hör popularisering och spridning av forskningsresultat, kurser 		
för verksamma ledare och entreprenörer, utveckling av praktiska hjälpmedel för
kooperativt företagande.

•

Personer och institutioner i Belgien har centrala roller i internationella nätverk och
program för forskning om social ekonomi, kooperation och angränsande områden.
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I det följande presenteras två belgiska forskningscentra, KCO i Flandern och CES
i Vallonien, med inriktning på kooperativt entreprenörskap respektive social ekonomi.
Dessutom nämns kort ytterligare två forskningscentra som intresserar sig för
kooperativa ämnen

KCO (KENNISCENTRUM VOOR COÖPERATIEF
ONDERNEMEN)

Vid universitetet i Leuven i den flamländska delen av Belgien finns KCO, Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen, (”kunskapscentrum för kooperativt entreprenörskap” på svenska). Det startades år
2016 på initiativ av Cera (ett kooperativ som stödjer utveckling av nya kooperativa lösningar och som
tidigare hade finansierat en professur i kooperationsforskning i Leuven och en vid universitetet i Liege)
tillsammans med det flamländska lantbrukarförbundet Boerenbond och universitetets ekonomiska
fakultet. Bakgrunden till initiativet var att man ansåg att kooperativt entreprenörskap fick för lite uppmärksamhet i högre utbildning och man ville därför stimulera forskning och högre utbildning på temat.
En överenskommelse om en professur skrevs under 2015 med sikte på att utveckla ett forsknings- och
undervisningscentrum.
KCO är idag en del av den ekonomiska fakulteten (nationalekonomi och företagsekonomi) med en
professur på institutionen för arbets- och organisationsstudier, finansierad av Cera och Boerenbond.
Centret fungerar som en plattform för forskare från olika institutioner som studerar kooperation. För
närvarande är sju professorer och lektorer, varav en samordnar KCO, samt tre nydisputerade forskare
(postdoc) och sju doktorander knutna till KCO.
KCO är unikt i Flandern och fyller därför ett klart behov. I uppdraget ingår att popularisera och sprida
kunskaperna från forskningen och även utveckla evidensbaserade verktyg som kan stödja kooperativ
praktik. KCO jobbar därför nära den kooperativa sektorn i både forskning och undervisning, med hjälp
av Cera och Boerenbond.

Utbildning inom KCO
KCO ger årligen kursen Socialt och kooperativt entreprenörskap på grundnivå som är valbar för alla
studenter oavsett fakultet. Ett särskilt ledarutbildningsprogram görs för närvarande om för att ges igen
från nästa läsår.
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Forskning inom KCO
Forskningen är i hög grad inriktad på styrning och ledningsfrågor, med ett särskilt projekt på teman
som medlemsstyrning och professionalisering. Andra områden är nya kooperativa modeller och hur
kooperativ förhåller sig till sociala rörelser. Forskningen finansieras av universitet, forskningsfonder i
Flandern och EU med mera.

CENTRE D’ECONOMIE SOCIALE, CES
Vid universitet i Liège finns sedan tidigt 1990-tal Centre d’Economie Sociale, CES (Centret för social
ekonomi). Sedan 2005 är det en del av handelshögskolan HEC som har socialt företagande och social
ekonomi som ett av sina profilområden.

CES har tre huvuduppgifter
-

Forskning om socialt företagande och social ekonomi inom främst nationalekonomi,
sociologi, juridik samt företagsekonomi och organisationsforskning.

-

Undervisning vid universitetet i Liège och andra universitet på kandidat-, masteroch doktorandnivå och även för praktiker.

-

Erbjuda expertkunskaper till samhället och beslutsfattare inom privat och offentlig sektor

Centret har gradvis gjort sig mer känt och stärkt sin ställning inom HEC genom sin forskning och
genom intresset från studenter och i omvärlden.
Fyra professurer är knutna till CES, var och en med olika finansiärer utanför universitet, bland andra
Cera. Utöver dessa ingår cirka 20 forskare.
Finansieringen har gradvis stärkts och situationen beskrivs nu som ”bekväm” sedan 5-6 år tillbaka.
Sedan 1996 delfinansierar och samordnar CES det europeiska nätverket EMES med för närvarande 14
forskningscentra i olika europeiska länder som forskar om socialt företagande, social ekonomi, tredje
sektorn och non-profit organisationer. (Ett av dessa är Södertörns högskola.) Nätverket har också runt
350 individuella forskare i alla världsdelar som medlemmar.

16

Forskningen publicerades från början i specialiserade tidskrifter för forskning om kooperation och
social ekonomi. Men de senaste tio åren publicerar man sig alltmer i bredare tidskrifter för
management, organisationsforskning med mera. Detta ses som positivt för forskningens synlighet.

Utbildning inom CES
Sedan 2010 utbildar CES årligen masterstudenter i ett tvåårigt program för management i sociala företag. Programmet ingår i handelshögskolan HEC:s ordinarie kursutbud. Antalet studenter har sakta ökat
och nu brukar en grupp på 25-30 studenter ha detta som sitt huvudintresse.
2012 startade ett ledarutbildningsprogram för chefer och entreprenörer.

Forskning inom CES
Det varierar vilken plats kooperation har i centrets forskning, men för närvarande finns det ett nytt intresse för kooperation och det startas nya kooperativ inom flera områden som hållbar mat, energi, vård
m.m. Inom den forskningen finns ett samarbete med KCO i Leuven på olika nivåer inom områden som
styrning och ledning, beslutfattande, federationer och sektorns struktur.
Åren 2012-2017 samordnade CES ett forskningsprogram om socialt företagande vid fyra belgiska och
fyra utländska universitet, med finansiering från belgiska staten kallat ”If not for profit, for what? And
how?”. Efter detta har antalet center och professurer ökat inom de aktuella områdena. Generellt har
deras legitimitet ökat.

ÖVRIGT OM KOOPERATION INOM UTBILDNING
OCH FORSKNING I BELGIEN

Vid Leuvens universitet finns forskningscentret Cirtes för tvärvetenskaplig forskning om arbete, stat
och samhälle som har social ekonomi och sociala innovationer som ett av fem forskningsområden. Här
forskas bland annat om kooperativ och hållbarhet i ett projekt som pågår 2019-2023.
Vid ett av universiteten i Bryssel (Université Libre de Bruxelles) finns Cermi som är ett forskningscentrum särskilt inriktat på mikrofinans.
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S PA N I E N

Av de tre europeiska länderna i kartläggningen har Spanien flest institut och nätverk
som är fokuserade på kooperation. Till bilden av framgångsfaktorer hör följande:

•

Sedan flera decennier har både den nationella och flera regionala regeringar agerat för
att ge uppdrag och inrätta centra vid olika universitet. Sedan tio år finns en nationell lag 		
om social ekonomi.

•

Finansiering av centra kommer från både offentligt håll och från kooperativa företag.

•

Det finns en mångfald av kooperativa organisationer och främjandeaktörer, samt starka
kooperativa företag och det unika kooperativa konglomeratet Mondragon, som även har ett
eget universitet

•

Forskningsgrupper bestående av forskare vid olika institutioner inom universitetet och 		
externt.

•

Utbildningsprogram välkomnar både studenter och yrkesverksamma som kan välja en
inriktning mot kooperation eller mot någon liknande organisationsform.

•

Utbildningar kombinerar akademisk och praktisk kunskap i nära samarbete med företag.

•

Kooperativa företag ges på olika sätt tillgång till användbar kunskap från forskning,
inklusive genom konsultstöd.

•

Nära koppling mellan forskarutbildning och managementutbildning. Fortbildningskurser 		
för yrkesverksamma.
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Här nedan presenteras GESES (Zaragoza i regionen Aragonien), LANKI (Mondragon
i regionen Baskien), IUDESCOOP (Valencia, i regionen Valencia), Escuela de Estudios
Cooperativos (Madrid, i huvudstadsregionen) samt GEZKI (i regionen Baskien). Slutligen
nämns kort ytterligare två centra.

GESES (Grupo de Estudios Sociales y
Económicos del Tercer Sector)

Vid universitet i Zaragoza i regionen Aragonien finns den tvärvetenskapliga forskningsgruppen GESES,
Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector, där forskare vid universitetets institutioner
för företagsekonomi, psykologi och sociologi ingår tillsammans med externa forskare.
Forskningsgruppen startade 1998. Aragoniens regionala regering gav år 2005 GESES status som
”konsoliderad forskningsgrupp” och utsåg år 2018 GESES till referensgrupp med viss finansiering.
Grunden för GESES utgörs av särskilda forskningsprojekt, uppdrag från myndigheter, organisationer
inom social ekonomi och andra företag samt publicering av forskningsartiklar i tidskrifter och böcker.
Gruppen består för närvarande av ca 15 forskare.
GESES samarbetar med två andra enheter vid universitetet. Den ena är Laboratorio de Economía Social.
Den andra är enheten Cátedra de economia social finansierad av den kooperativa lantbrukskassan Caja
Rural de Teruel och med GESES ”principal researcher” och ”full professor” som föreståndare.
GESES ger inte universitetskurser i egen regi.

Forskning inom GESES
Forskningen gäller huvudsakligen fyra fält: politik och hållbar utveckling, den sociala ekonomins
organisationer och företag, komplexa sociala problem och social innovation, socialt ansvarstagande
och hållbarhetsmål.
Gruppens forskare ingår i olika lokala, nationella och internationella forskningsnätverk.
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LANKI

Mondragon är en av världens största kooperativa företagsgrupper, och har ett eget kooperativt
universitet. Fakulteten för humaniora och pedagogik vid Mondragons kooperativa universitet är
i sig organiserad som ett kooperativ samtidigt som viktiga inslag i verksamheten är ”kooperativ
reflektion” och att sprida de kooperativa värdena.
2001 grundades forskningscentret LANKI för kooperativ forskning vid fakulteten. Syftet var att
hjälpa till att skapa ett rättvist och bättre samhälle genom att verka för tre mål:

-

analysera kooperationen inom Mondragon och den kooperativa rörelsen i stort,

-

främja social och solidarisk ekonomi

-

främja social innovation och ”self-empowerment”.

LANKI:s två huvuduppgifter är att kombinera akademisk kunskap med kooperativ praktik och att påverka
kooperationens position i Spanien och utomlands. För det ändamålet ska man bedriva kooperativ utbildning,
forskning och konsultation samt kunskapsspridning.
Institutet har primärt fokus på den lärande dimensionen av kooperation och social ekonomi. Forskningen
sker i nära samarbete med kooperativa företag och andra aktörer.
LANKI publicerar rapporter och ordnar konferenser för att sprida kunskapen om kooperation i samhället.
Centret har ca 10 forskare och lärare.

Utbildning inom LANKI
Inom LANKI finns ett doktorandprogram i avancerad styrning i organisationer och social ekonomi.
Det finns också ett masterprogram i företagsledning i kooperativa och sociala företag med inriktningar
dels mot yrkesarbete i någon organisation, dels förberedande för doktorandstudier.
Dessutom ges två fortbildningskurser för yrkesverksamma: en specialistkurs i kooperation och en kurs
i kooperativ ledning.
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IUDESCOOP, Institut Universitari d’Investigació
en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria

Vid universitetet i Valencia finns forskningsinstitutet IUDESCOOP, Institut Universitari d’Investigació
en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria, som forskar om social ekonomi, kooperation och
entreprenörskap. Institutet är ett centrum för forskning, information samt teoretisk och praktisk
specialisering.
De beskriver sig som ”En tvärvetenskaplig forskningsgrupp med väldigt goda förbindelser med den
kooperativa rörelsen på regional och nationell nivå och med den regionala och den nationella regeringen.”
Institutet bidrog för tio år sedan med tre av fem nationella experter i förarbetet till den spanska lagen om
social ekonomi (den första i Europa). För närvarande finns ca 20 forskare vid institutet.
Institutet har goda internationella förbindelser genom CIRIEC (internationellt nätverk för forskning och
information om offentlig, social och kooperativ ekonomi), med styrelseledamöter och tidigare
ordförandeskap för CIRIEC:s vetenskapliga kommitté för kooperation och social ekonomi.

Utbildning inom IUDESCOOP
IUDESCOOP ger en masterutbildning i social ekonomi (kooperativ och icke-vinstdrivande organisationer)
som är den äldsta av sitt slag i Spanien. Drygt 280 studenter har tagit examen. Programmet är ettårigt
(heltid, 60 ECTS/högskolepoäng) med 40 platser och ingår i den ekonomiska fakultetens kursutbud.
Det riktar sig både till studenter med grundexamen som vill specialisera sig inom området och till yrkesverksamma som vill fortbilda sig. Inriktningen är administration och ledning och studenterna specialiserar
sig på kooperativ eller på non-profit-organisationer. Programmet kombinerar kunskaper från akademi och
praktik, inkluderar praktik och är förberedande för doktorandstudier. Representanter för kooperativa och
andra företag och organisationer inom den sociala ekonomin i Valencia medverkar i undervisningen,
studenter gör handledd praktik i sådana organisationer och gör de forskningsarbeten som ingår i kursen
med dem som studieobjekt.
IUDESCOOP ger även ett doktorandprogram i social ekonomi.
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ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Vid den ekonomiska fakulteten på Universidad Complutense i Madrid finns Escuela de Estudios
Cooperativos I maj 2021 höll centret sin fjärde kongress och firade samtidigt 50-årsjubileum.
Centret startades alltså år 1971, då universitet fick i uppdrag av det spanska utbildnings- och
forskningsdepartementet att starta centret.
Centret är en av sju ”skolor för professionell specialisering” som ordnar högre yrkesutbildning
och fortbildningskurser vid universitet.
Centret är medarrangör till den årliga dagen för socialt entreprenörskap riktad till studenter och
forskare vid universitetet med syftet att informera om möjligheterna att använda den sociala
ekonomins organisationsformer för nya företag.
Utöver utbildning bedriver centret också teoretisk och tillämpad forskning. Ca 90 forskare vid olika
spanska universitet är för närvarande knutna till centret, varav drygt 40 ingår i en vetenskaplig
kommitté.

GEZKI
GEZKI är ett tvärvetenskapligt Institut för ”kooperativ lagstiftning och social ekonomi” vid Baskiens universitet (som inte är det enda men det största universitet i Baskien). Institutet bildades 1986 genom en
överenskommelse mellan den juridiska fakulteten och Baskiens regionregering. 1999 gavs det officiell
status av regeringen.
Uppdraget är att öka kunskapen, främja utbredningen av social ekonomi och den kooperativa rörelsen
i Baskien. Det gör man genom forskning, utbildning, kunskapsspridning och samarbete (med offentliga
organ, organisationer och nätverk inom forskarvärlden samt den sociala ekonomin i regionen, nationellt
och internationellt).
Institutet har närmare 30 medlemmar som är professorer vid Baskiens universitet, externa samarbetspartners och anställda forskare. Forskningen finansieras med externa medel.
I spridningssyfte ordnas möten, seminarier och konferenser. Man ger också ut en vetenskaplig tidskrift
för social ekonomi en eller två gånger om året, GIZAEKOA.
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Utbildning inom GEZKI
GEZKI ansvarar för universitets masterkurs i social och solidarisk ekonomi (60 ECTS/högskolepoäng,
25 platser). Inriktningen är teori och yrkeskunskaper som behövs för att arbeta i kooperativ och andra
organisationer i den sociala ekonomin.

ÖVRIGT OM KOOPERATION INOM UTBILDNING
OCH FORSKNING I SPANIEN

I Spanien finns många aktörer av olika slag på fältet social ekonomi och kooperation.
Ett ytterligare exempel är Fundación Escuela Andaluza de Economia Social i Sevilla som bildades
2002 av organisationer inom den sociala ekonomin med uppdraget att främja skolning, forskning
och utveckling inom social ekonomi regionalt, nationellt och internationellt. De huvudsakliga
verksamhetsområdena är: start av kooperativa företag och andra organisationer inom social
ekonomi, skolning, strategisk konsulting, förändringsledning och främjande av social ekonomi.
I Baskien har Deusto-universitetet i Bilbao ett center för kooperativa studier inom den juridiska
fakulteteten. Centret har master- och doktorandprogram samt ca 20 forskare. Det ger även ut en
vetenskaplig tidskrift med ett nummer per termin.
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KANADA

Vår kartläggning av bakgrunden till framgångarna för kooperativ forskning och högre
utbildning i Kanada visar följande faktorer och initiativ:

•

Initiativ till centra har kommit från universitetsvärlden utifrån behov av bättre kunskap i 		
samhället.

•

Samarbete mellan universitet, kooperativa företag och provinsregering.

•

Administrativa resurser från universitet kombineras med finansiering från företag och
organisationer, bland annat grundplåt till centrumbildning, professurer och kurser.

•

Kooperativa kurser är tillgängliga som fördjupningar för studenter på olika program
och för doktorander.

•

Deltagare i kurser och program introduceras till nätverk med kooperativa praktiker, lärare
och akademiker.

•

Kurser och seminarier riktade till ledningar, yrkesverksamma och förtroendevalda, även
på deltid on-line.

•

Center tillhandhåller tjänster och kurser som kan ge finansierande företag direkt nytta.
Det erbjuds även workshops anpassade till specifika arbetsgruppers behov.

•

Gratis on-linekurser öppna för allmänheten samt inspelade webinarier för strömning.

•

Stipendier till studenter och doktorander i kooperativa ämnen.

24

Här presenteras först tre centrumbildningar lite mer ingående: Canadian Centre for the
Study of Co-operatives i provinsen Saskatchewan, Desjardins International Institute for
Cooperatives i Quebec samt International Centre for Co-operative Management i Nova
Scotia. Därefter lyfts kortfattat ytterligare fyra centra samt ett par kanadensiska sammanslutningar av kooperationsforskare.

CANADIAN CENTRE FOR THE STUDY
OF CO-OPERATIVES, CCSC

Canadian Centre for the Study of Co-operatives, CCSC, är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscentrum vid Saskatchewans universitet. Målet är att förse praktiker, beslutsfattare och forskare
med information och begreppsapparat för att förstå kooperativa företag och utveckla dem som
lösningar på sociala och ekonomiska behov.
Initiativet togs 1984 av universitetets dåvarande rektor för att göra något åt bristen på kooperativ
forskning och utbildning på universitetsnivå i Saskatchewan, som vid sidan av Quebec är den kanadensiska provinsen med den största kooperativa sektorn. Rektorn samlade en arbetsgrupp med kooperativa ledare, dekaner från universitetet och regeringstjänstemän. Därefter tillsattes en styrgrupp med
fem ledamöter från kooperativa företag och regeringen och fem från universitetet. Gruppen utsåg en
föreståndare som i sin tur rekryterade den akademiska kärntrupp som bestämde centrets inriktning.
CCSC blev 2014 formellt en del av Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy vid Saskatchewan-universitetet och Regina-universitetet. Centret förlorade då en del av sin självständiga
ställning och har sedan dess främst fokuserat på den kooperativa sektorns politiska utmaningar och
det faktum att spelreglerna i Kanada alltför länge har formulerats till nackdel för den kooperativa
sektorn. Idag finns tre heltidsanställda för att leda och samordna verksamheten; en föreståndare, en
forskare och en forskningssamordnare och kommunikatör. Fjorton forskare är knutna till centret. Det
finns också ett råd med åtta medlemmar, varav fem från den kooperativa sektorn och tre akademiker.
Förutom visst stöd av universitetet finansieras CCSC numera av kooperativa företag och ”credit unions”
(sparlåneföreningar) i alla delar av Kanada. För ett par år sedan lades ”Canadian” till namnet, delvis som
ett försök att dra till sig bredare uppmärksamhet. Centret finansieras i femårsperioder och har
nu finansiering säkrad fram till 2024.
Flera större kanadensiska kooperativa företag och ”credit unions” har sedan en längre tid haft ekonomiska problem, vilket har lett till nedläggningar och omstruktureringar och drabbat centrets finansiering. Provinsen Saskatchewans regering som från början var en finansiär har också dragit sig ur. Inte
heller universitetets finansiering var given, till följd av ett snabbt försämrat ekonomiskt läge i provinsen.
Hösten 2018 var det osäkert om centret skulle överleva. De finansiärer som återstår har ökat sina för-
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väntningar på direkt nytta för den egna organisationen av det bidrag man ger centret. Centret erbjuder
därför tillgång till undersökningstjänster som företagen kan använda för interna behov. Vidare erbjuds
två online-kurser.
Sommaren 2021 utsågs för en femårsperiod den nya innehavaren av ”Co-operative Retailing System
Chair in Co-operative Governance” hos centret. Posten finansieras med 300 000 kanadensiska dollar
av Federated Co-operatives Limited.

Forskning inom CCSC
Centret lägger stor vikt vid tvärvetenskaplighet med ambitionen att tillämpa olika discipliner och perspektiv i samarbeten mellan forskare. De huvudsakliga forskningsområdena är beskattning, innovation,
ledning och styrning, ekonomisk rättvisa samt hållbarhet och omfattar ”credit unions”, detaljhandelskooperativ och lantbrukskooperativ.
Ett stipendium på 5 000 kanadensiska dollar delas varje år ut till en student på master- eller doktorandnivå som forskar om kooperativ; ”Hartley and Margaret Fredeen Scholarship in Co-operative Studies”.

Utbildning inom CCSC
Genom Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy, JSGS, (se ovan) erbjuder centret ett ”graduate certificate” i social ekonomi och kooperativ bestående av tre kurser, finansierat av CHS Inc.
(lantbrukskooperativ baserat i USA med global verksamhet). Ämnena inkluderar kooperativ i den nya
ekonomin, social ekonomi och etiskt ledarskap. Programmet riktar sig till yrkesverksamma som önskar
fördjupa sig inom området och personer som vill ta högre kurser som förberedelse för Master-studier.
Vidare kan studenter som läser master i statskunskap och doktorander vid JSGS ta kurser i kooperativ och social ekonomi och forska om ämnen som rör kooperativ och politik. För masterstudenter och
doktorander som studerar annat finns ”Interdisciplinary Concentration in Co-operative Studies” inom
College of Graduate Studies and Research.
I universitetets kursutbud finns också ett tjugotal fristående kurser med visst kooperativt innehåll, möjliga att välja för studenter inom olika inriktningar. Alla dessa kurser ges dock inte varje termin.
Centret erbjuder slutligen i samarbete med Co-operatives First (en organisation för kooperativ utveckling i västra Kanadas landsbygd, bildad med utgångspunkt i centrets forskning) två gratis online-kurser.
Den ena är en kooperativ grundkurs och den andra handlar om hur man kan uppnå god styrning i kooperativa företag. Båda kurserna innehåller sex moduler på vardera 2-3 timmar.
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ALPHONSE AND DORIMÈNE DESJARDINS INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR COOPERATIVES

Vid handelshögskolan på Montreals universitet finns Alphonse and Dorimène Desjardins International Institute for Cooperative. Institutet bildades 2014 genom en donation från Mouvement Desjardins
(Nordamerikas största kooperativa bank- och försäkringsgrupp) till handelshögskolan, och ersatte det
tidigare Desjardins Study Center on Cooperative and Financial Service Management. Institutets fokus
är betydelsen av ledning och administration för att främja kooperativa företags identitet och utveckling.
Inriktningen är främst på kooperativa banker och desjardins-modellen (lokalt förankrade kooperativa
enheter för finansiella tjänster).
Uppdraget är att främja utveckling och spridning av kunskap om att driva kooperativ, erbjuda kooperativa aktörer ett forum för skolning och utbyte samt stödja forskning på kooperativa teman från alla
akademiska discipliner. Konkret främjar institutet tillgång, utveckling och delande av kunskap genom
det som de kallar ”världens största digitala bibliotek på temat kooperativ och ömsesidiga företag” CoopGateway. Institutet ordnar tillsammans med kooperativa företag aktiviteter för lärande, kunskapsförmedling och skolning. Institutet erbjuder också skräddarsydda fortbildningsseminarier för högre
chefer, ledningar och styrelser i kooperativ.

INTERNATIONAL CENTRE FOR CO-OPERATIVE
MANAGEMENT

International Centre for Co-operative Management finns inom Sobey School of Business vid Saint
Mary’s University i Halifax, huvudstad i provinsen Nova Scotia. Centret har fokus på administration,
ledning och styrning i kooperativa företag, ”credit unions” och ömsesidiga företag och beskriver det
de gör som ”utbildning och forskning som passar den kooperativa affärsmodellen.”
För närvarande har centret ett tiotal lärare, de flesta med doktorsgrad, men även ett par kooperativa
praktiker. Dessa bedriver även egen forskning om kooperation, särskilt ledning och styrning.
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Centret ordnar webbinarier om aktuell forskning och kooperativa ämnen, dessa finns också inspelade
och kan tas del av på hemsidan. Centret publicerar forskning i en fallstudie-serie och arbetsrapporter.
Centret är partner i ett forskningsprojekt om kooperativ ledning och styrning 2019-2023 med KCO vid
KU Leuven i Belgien (se avsnittet om Belgien ovan)
Det finns också ett tiotal stipendier med kooperativ inriktning för studenter att söka.

Utbildning vid International Centre for Co-operative Management
Centret har några olika online-utbildningar som ges på deltid och är avsedda att fungera tillsammans
med yrkesarbete:

•

”Master of Management”, ett treårigt program för kooperativa företag och ”credit unions”.

•

”Graduate Diploma in co-operative management”, 16 månader, kurser gemensamma med 		
master-programmet, kan byggas ut till master.

•

”Certificate in Co-operative Management” 10 månader. Ger kunskap om kooperation,
kooperativ ledning och praktiska modeller. Även förberedande för master- och ”graduate
diploma”-programmen.

Centret erbjuder också fortbildning i form av kortare intensivkurser på några dagar, eller workshops
anpassade till en lednings- eller arbetsgrupps behov, inom administration, ledning och styrning,
kooperativt kapital, ledarskap samt kooperativ identitet som strategi och praktik.
Alla programmen riktas till personer som är anställda eller förtroendevalda i kooperativa och ömsesidiga
företag. I alla programmen framhålls värdet av att komma med i ett nätverk med andra kooperativa
praktiker, lärare och akademiker samt att kurserna ges i en kooperativ lärandemiljö.
Programmen är avgiftsbelagda och öppna för deltagare var som helst i världen. De ges i samarbete med
CMEC, Co-operative Management Education Co-operative, som bildades 2001 för att i samarbete med
centret stödja utvecklingen av kooperativ ledarutbildning. Cirka 60 kooperativa företag och ”credit
unions” från sju länder är medlemmar och bidrar med expertis, råd och finansiering.
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ÖVRIGT OM KOOPERATION INOM UTBILDNING
OCH FORSKNING I KANADA

Vid University of Sherbrooke, Quebec, finns forsknings- och utbildningsinstitutet IRECUS för kooperativa och ömsesidiga företag. Med sitt forskning- och utbildningskunnande vill man bidra till en mer
rättvis, jämlik och hållbar värld. Det gör man genom att vara en vetenskaplig och kritisk allierad till den
kooperativa och ömsesidiga rörelsen. Institutet bildades år 1976 och har idag fem personer anställda.
Det är finansierat av kooperativa företag inom lantbruk, begravning, finans och försäkring. Institutet
startade det första kooperativa master-programmet i Kanada 1981.
Centre of Excellence in Accounting and Reporting for Co-operatives (CEARC) vid Sobey School of
Business bildades 2007 utifrån erfarenheten att principerna för bokföring i vinstdrivande företag
fungerar mindre bra i kooperativa företag. Det fanns ett behov hos utbildningsprogrammen av sådan
kunskap. Projekt pågår för att utveckla resultatindikatorer för kooperativa företag utifrån såväl de
kooperativa principerna som de globala hållbarhetsmålen. Centret ger ut tidskriften International
Journal of Co-operative Accounting and Management
Vid Quebecs universitet i Montreal (UQAM) finns Chaire de coopération Guy-Bernier som är inriktat
på personalfrågor i kooperativ, med för närvarande cirka 30 anknutna forskare mestadels vid UQAM
men även andra universitet. Två personer är anställda för att samordna.
Vid samma universitet finns ett tvärvetenskapligt center för forskning om sociala innovationer,
CRISES, som bildades år 1986 och har 50 forskare från olika universitet anknutna samt ytterligare
50 forskare associerade. Forskning om kooperation ingår bland annat i det av de fyra forskningsområdena som är ”sociala och kollektiva organisationer”.
CASC/ACÉC är den kanadensiska föreningen för kooperativa studier. Föreningens hemsida och
nyhetsbrev speglar vad som pågår vid de olika universiteten och centren. Nyhetsbrevet ges ut med
två nummer om året.
Dessutom finns Canadian Co-operative research network, som bland annat driver ett digitalt
forskningsbibliotek.
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METOD FÖR KARTLÄGGNINGEN

Kartläggningen har gjorts under 2021. Urvalet av både länder och institut som presenteras i denna
kartläggning är styrt av vilka kontaktpersoner och vilken information det gått att få tillgång till under
2021, huvudsakligen med hjälp av engelska.
Informationen är den som forsknings- och utbildningsinstitutionerna lämnat, skriftligt och genom
personer som är aktiva där. Det är alltså deras perspektiv som återges. Kooperativa företag och andra
aktörer skulle troligen delvis betona andra saker.
Information har samlats från hemsidor och andra skriftliga källor samt intervjuer per mejl och
även i muntligt i ett fall.
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