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STArT

AV

TExT

HANNA HALLIN
Sektor3

FÖRORD

»LÅTOM OSS TyDLIgT OCH kLART Se att den rö-
relse vi arbetar uti icke är någon vanlig krämarrö-
relse, utan ett ekonomiskt system vars främsta mål 
måste vara en lyckligare mänsklighet.« Så står det 
i Kooperativa Förbundets verksamhetsberättelse 
1905. Människor har i alla tider gått samman och 
organiserat sig för att göra livet bättre. 

Sverige var för bara 150 år sedan föremål för 
nödhjälpsinsamlingar i Europas förnäma salong-
er. Olle Häger och Hans Villius visar i Ett satans 
år hur tusentals dog av svält och sjukdom bara i 
Norrland. Det fanns inga marginaler i fattigsveri-
ges stugor för naturens nyckfullhet. Att idéer om 
konsumtions- och sparföreningar som vuxit fram 
i England decenniet innan fick fäste hos liberaler 
i Sverige var begripligt. De var människor som 
brann för att bryta resurssvaga människors van-
makt inför enskilda näringsidkare och kronan. 
Kooperativa verksamheter växte fram ur män-
niskors starka längtan efter frihet och oberoende.

Genom att gå samman många, där var och en 
lade en liten insats och fick en röst, organiserades 



SEKTOR 3—Fördomar, Form & Framtid

8

det fram alternativ. Återbäringen kunde få stå kvar som ett ka-
pital att investera för. Målet var inte att skapa så stor vinst som 
möjligt utan att ge bra service till medlemmarna, behovet kom ur 
marknadens och statens misslyckande i att ge människor det de 
behövde. Men den kooperativa idén bar också på en vision om ett 
lyckligare samhälle. Där människor inte bara hade mat på bordet 
och tak över huvudet utan också makt över sin vardag. 

Med detta sagt är det relevant att fråga sig om det finns något 
behov av kooperativ verksamhet kvar i Sverige. Konsument- och 
producentkooperation i Sverige har inte alltid kännetecknats av 
att förvalta sitt arv, utan i perioder gjort allt för att framstå som 
vilka företag som helst. Samtidigt ser vi en tillväxt av nyetablerade 
kooperativa verksamheter inom en rad branscher. 

I år är av FN utsett till Kooperationens år. Med medel från Till-
växtverkets satsning har vi bjudit in politiker och kooperatörer ur 
den generation åttiotalister som nu tågar in i näringsliv, politik 
och media att ge sin syn på kooperation.  

Det är en generation som beskrivs bestå av självständiga indi-
vider, vars längtan efter identitetsskapande materiell konsumtion 
tycks omättlig. Men som samtidigt lever fullt medvetna om att 
många av de råvaror som håller vårt samhälle uppe är ändliga 
resurser på väg att ta slut. Och detta i en tid då världen befinner 
sig i en ekonomisk kris och människors vanmakt åter får fäste i 
Europa. Behövs drömmarna om att gå samman och organisera 
»ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare 
mänsklighet« mer än någonsin, eller har de för länge sedan spelat 
ut sin roll?



FÖRORD—HAnnA  HALLIn

DEfInITIon eTT kOOpeRATIv äR, enligt International Co-
operative Allience definition, en självständig 
sammanslutning av personer som tillsammans 
söker uppfylla gemensamma ekonomiska, soci-
ala och kulturella önskemål, genom en samägd 
och demokratiskt styrd organisation. Koopera-
tivet följer dessutom ett antal grundläggande 
principer, varav de mest kännetecknande är 
frivilligt och öppet medlemskap, demokratisk 
medlemskontroll, autonomi och självständighet 
samt utbildning och intresse för det omgivande 
samhället. Den demokratiska styrningen sker 
enligt principen en medlem – en röst, oavsett 
ekonomisk insats. Kooperativt företagande är 
inte knutet till en bestämd juridisk företags-
form. I Sverige används dock oftast formen 
ekonomisk förening eftersom den är skräddar-
sydd för demokratiskt företagande, där kapi-
talinsatsen avgörs av medlemmarna själva. De 
bestämmer även gemensamt hur ett eventuellt 
ekonomiskt överskott ska fördelas. Under de 
senaste tio åren har antalet ekonomiska fören-
ingar i Sverige nästan fördubblats i antal.

I boken har vi inte använt oss av någon enhetlig definition  
på kooperation, utan behållit författarnas egen förståelse 
av begreppet.

9
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STArT

Den kooperativa bolagsformen är antingen ett 
eldsjälsdrivet förskolekooperativ eller en sym-
bolisk skyltfönstervärmare på Konsum. Så har vi 
sett det ett tag nu. Kanske kan den generation 
som aldrig upplevt kooperativens ideologiska 
glansdagar bidra med en ny syn på en gammal 
associationsform? 
    Vi har frågat unga politiker och kooperatörer 
vad de tycker om kooperativ, egentligen.

AV

InTro

TExT

HANNAH OHM OCH peR ekLuND
Sektor3

INLEDNING

 I eN TID DÅ ekONOMISkA kRISeR och omfattande 
strukturutmaningar präglar samhällsdebatten 
finns det stort utrymme för systemkritik. Å ena 
sidan ser vi en tendens att kräva företagen på mer 
socialt ansvarstagande, å andra sidan finns ett 
missnöje över att stora delar av den offentliga väl-
färden hamnar på den privata marknaden. Detta 
kan ses som en klassisk ideologisk tudelning, men 
också som ett rop på hjälp efter andra alternativ. 
Kooperativen skulle där kunna vara en intressant 
mellanform som vilar på en värdegrund utöver 
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den marknadsliberala, och som med sitt brukarorienterade per-
spektiv utgör en motvikt till övergripande lösningar i välfärden. 
En frisk fläkt med tillräcklig historisk legitimitet för att utgöra ett 
mer holistiskt alternativ till ett vinstfokuserande aktiebolag. 

Men kooperativen kan likaväl ses som en förlegad form, som 
med sitt värdeladdade bagage kan verka svårmanövrerade och 
tröga. Enligt en aktuell enkätundersökning, gjord av United 
Minds på uppdrag av Arbetsgivarföreningen KFO, är den mest 
utbredda uppfattningen om kooperativ att det är en gammalmo-
dig och omodern bolagsform. I samma undersökning framkom-
mer att bara var femte svensk anser sig ha goda kunskaper om vad 
kooperativt företagande innebär. 

Och visst är det förvånansvärt tyst om kooperativen. Det råder 
knappast någon debatt kring den juridiska formen, okunnigheten 
är stor och många vittnar om en fördomsfull inställning gentemot 
den. Finns det då något i den kooperativa formen som gör den till 
en relevant modell i en modern ekonomi? Eller behöver vi snarare 
helt nya juridiska verksamhetsformer, anpassade till dagens eko-
nomiska utmaningar?  

När FN utlyser 2012 som kooperationens år vill vi ta tillfället 
i akt att diskutera en form som verkar vara både mitt i prick och 
helt off. FN vill höja det allmänna medvetandet och väcka upp-
märksamhet kring kooperativets förmåga att minska fattigdom, 
främja social integration och skapa nya jobbmöjligheter. När de 
flesta svenskars relation till kooperation dock inte sträcker sig så 
mycket längre än till Coop, åtminstone enligt den ovannämnda 
undersökningen, har vi ställt oss frågan om FN:s kärnfrågor bara 
är rena klyschor eller faktiskt visar en viktig väg att slå in på?

I den här antologin har vi därför samlat unga politiker och koo-
peratörer för att försöka ge en aktuell uppfattning om vad koope-
rativet innebär för dem. Genom att inkludera tänkare såväl som 
praktiker hoppas vi kunna blanda en teoretisk strukturdiskussion 
med en tydlig inblick i kooperativets vardag. 

Utöver reflektionerna kring just fördomarna, formen och fram-
tiden för kooperativ, kan vi i kapitlen urskilja ett antal specifika 
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INLEDNING—oHM & EKLUnD

diskussionstrådar och ämnesområden som på olika sätt är rela-
terade till associationsformen. Kooperativ sätts av flera författare 
in i en civilsamhällelig kontext, vilket bland annat öppnar för dis-
kussionen om upphandling av offentliga tjänster i välfärden. Här 
sträcker sig författarna inom ett klassiskt ideologiskt spann från 
att se civilsamhället som en viktig medaktör i det offentliga till att 
vältra över för mycket gemensamt ansvar på individen. Men i en 
debatt som ofta riskerar att vara något tandlös, ger temat koopera-
tiv utrymme för att bli mer konkret. Sara Gunnerud, socialdemo-
kratisk kommunpolitiker, uttrycker i kapitel 1 en varning för att 
se kooperativen som välfärdens mirakellösning: »[...] man [ska] 
kunna känna sig trygg i att kvaliteten på välfärden, som man själv 
eller anhöriga får del av, inte hänger på att man själv säkerställer 
att kvaliteten är bra.« Även Ida Gabrielsson, aktiv i Ung Vänster, 
följer en liknande argumentation i kapitel 3:  

»Visst är lokalt engagemang fantastiskt och många gånger 
nödvändigt. Men det vi ser idag är på många sätt en konse-
kvens av den minskade offentliga sektorn och de lönsamhets-
krav som etablerats inom traditionella välfärdssektorer. Ett 
engagemang framtvingat av ett samhälle som sviker.«

Att civilsamhället och dess organisationer dock framför allt gyn-
nar mångfalden och fångar upp medborgarengagemang framförs 
av bl.a. Anna Sandström, ordförande för Centerstudenterna. 
Hon betonar att kooperativ »bildar fler valmöjligheter, bidrar till 
högre kvalitet eller fyller tomrummet av en efterfrågan som det 
offentliga utbudet inte kan svara mot.« Detta är argument som 
ligger nära frågan kring landsbygdsutvecklingen och de koopera-
tiva aktörer som där har tagit över ansvaret för tidigare offentlig 
verksamhet. Offerdals hälsocentral, belägen i västra Jämtland, ger 
en liten inblick i hur de som medborgarkooperativ har lyckats 
engagera stora delar av sitt upptagningsområde för att kunna be-
hålla en hälsocentral på orten. Verksamhetschefen Robert Björn-
gard berättar i intervjun i kapitel 8 att »Det gäller medborgarnas 
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rättigheter i glesbygd att behålla sina arbetstillfällen, ha möjlighe-
ten till sjukvård inom rimligt avstånd och slutligen sin demokra-
tiska rätt till hälsa och sjukvård på lika villkor.«  

Kooperativen anses betona fler värden än de rent ekonomiska 
och sätter sociala eller miljömässiga frågor i fokus. En blandning 
av socialt kapital och ekonomisk vinst ger upphov till tillväxt-
kritik och en problematisering av materiellt välstånd så som det 
definieras idag. Rebecka Carlsson, språkrör för Grön ungdom, 
skriver, »Paradoxen i att vi kommer att konsumera mindre om vi 
mår alltför bra är [...] ett stort hinder i utvecklingen mot godare 
företag«. I kapitlet Framtidens företag skall inte vara mindre dåliga 
– de ska vara bra efterlyser hon en ekonomi som främjar företag 
med större ansvarstagande.

I liknande banor resonerar Erik Johannsson, aktiv i JAK-
banken: »Ett kooperativ lyfter genom sin form fram medlemmar 
inför beslut vilket innebär att strävan efter tillväxt inte blir ett mål 
utan snarare ett medel för att uppnå andra mänskliga värden« 
(kapitel  11).

Bilden av kooperativet som tydligt värdeladdat är återkom-
mande i antologins texter. De demokratiska värden som ligger till 
grund för de kooperativa principerna välkomnar en övergripande 
moralisk diskussion och kooperativen ses som »ett viktigt sätt 
att föra in [...] etik i vår ekonomi« enligt Caroline Szyber, riks-
dagsledamot för Kristdemokraterna. I kapitel 4 redogör Mattias 
Hallberg, aktiv i Moderata Ungdomsförbundet, en annan uppfatt-
ning: »Det verkar som att kooperativen knyter an till en större 
ideologisk tankegång, och försöker översätta den i en form, en 
metod. Något som jag anser är mycket märkligt.« Att prata om 
formen som överordnad andra organisationsformer är dessutom 
att blunda för det som egentligen är avgörande, nämligen innehål-
let, fortsätter Mattias:  »När jag ser på den politiska och samhäl-
leliga diskussionen i Sverige tycker jag nämligen att människor 
förutsätter samband mellan form och värderingar överallt«. Lik-
nande tankegångar hörs av Rebecka Carlsson, språkrör för Grön 
Ungdom: »jag vill vara tydlig med att jag inte tycker att det räcker 
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med att byta ägandeform för att skapa en ekonomi som är tillräck-
ligt bra. [...] Vilken organisations- eller ägandeform som används 
är alltid sekundärt och därför ingenting vi kan höja upp för sig.« 

Från kooperatörernas sida framhålls däremot snarare formen 
som ett sätt att avspegla innehållet. Kapitel 13 handlar om det 
kooperativt ägda arkitektbyrån C-O-M-B-I-N-E. Här beskriver 
Elin Olsson hur den platta hierarkin, som kännetecknar koope-
rativet, lämpar sig särskilt väl för det kreativa samarbetet. Vägen 
ut!-kooperativen (kapitel 12) redogör för hur den inneboende 
delaktigheten och det gemensamma ansvaret skapar en naturlig 
egenmakt för de anställda. Och i fallet för den kooperativa buti-
ken EkoLivs (kapitel 9), ger den kollektiva processen möjlighet till 
inflytande på områden som annars enbart kan påverkas med en 
alltför begränsad konsumentmakt.

 Inte bara som praktisk arbetsform utan även i teorin analyseras 
kooperativet återkommande utifrån sin mix av kollektivism och 
individualism. Caroline Szyber skriver: »[Kooperativen] har den 
otroliga fördelen att driva något tillsammans och skapa engage-
mang gemensamt, samtidigt som de bärs upp av medlemmarnas 
personliga intresse. De kombinerar eget företagande med det kol-
lektivas styrka«. Genomgående ses kooperation tätt förknippat 
med personligt och samhälleligt engagemang och föreslås som 
en framtidslösning för ett engagemang i förändring. HSBs Anna 
Söderlind och Linn Matic understryker (kapitel 8) : 

»Det finns alltså lite som indikerar att vi som individer skulle 
vara mindre engagerade idag än vad vi var för tio, tjugo eller 
femtio år sedan. Däremot har formerna för vårt engagemang 
förändrats, inte minst genom digitaliseringen av vårt sam-
hälle. Är vi idag så trygga i vår vardag och våra system att vi 
blir förvånade när vi får kunskap om missförhållanden; och är 
det kanske först då, först nu när vi ser konsekvenserna av vårt 
eget krympande engagemang om vi åter är beredda att arbeta 
gemensamt?«

INLEDNING—oHM & EKLUnD
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Tanken går igen i kulturhuset Kontxts verksamhetsform där det 
egna engagemanget ska kunna lyftas upp av kollektivet, men ald-
rig behöva anpassa sig för mycket. Initiativtagaren Simon Boehm, 
kallar det för »Föreningen 2.0« (kapitel  10). Kooperativen ses inte 
bara som en form där engagemang möjliggörs. Det är också en 
av de få formerna där engagemanget kan hållas vid liv genom att 
sätta sig utanför den ekonomiska processen. Exempelvis använ-
der sig arkitektbyrån C-O-M-B-I-N-E av en platt lönesättning 
och Kontxt låter det egna aktiebolaget hålla i merparten av det 
ekonomiska ansvaret .

I boken finns nästan alla riksdagspartier representerade. Ko-
operatörernas berättelser handlar om allt från att driva matbutik, 
arkitektbyrå till bankverksamhet. Några har skrivit själva, andra 
har vi besökt och intervjuat. För att få unika samtidsdokument 
har vi genomgående låtit författarnas associationer och ingångar 
styra upplägget, något som kan verka lite spretigt. Varje författare 
återger här sin bild av kooperativ, sätter den i relation till sin poli-
tiska ideologi eller till sin egen verksamhet. Boken gör det därmed 
möjligt för oss att gå vidare till en fördjupad debatt om en modern 
ekonomi.
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KAPITEL 1

foto: LInDA  HåKAnSSon

SARA guNNeRuD är aktiv i Unga S-kvinnor, 
Rebella. Med utgångspunkt i de sju kooperativa 
principerna analyserar och utvärderar hon här 
associationsformens utmaningar i välfärden. 
Hon visar att kooperativ i sig självt inte är väl-
färdens mirakelmedicin men som med rätt förut-
sättningar kan berika och vitalisera välfärdens 
verksamheter.

ÄR KOOPERATIvEN  
svARET På uTmANING-
ARNA FÖR FRAmTIDENs 
vÄLFÄRD?
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 A
LLT FLeR MäNNISkOR käNNeR att det inte räcker 
att bara få del av välfärd som organiseras av någon 
annan. De vill själva påverka och ha inflytande över 
sin välfärdsvardag och se snabba resultat. Politiken 
har en uppgift att hitta sätt att möjliggöra det enga-
gemanget utan att underminera grundbultarna i den 
gemensamma och skattefinansierade välfärden. 

Fler kooperativa utförare kan leda till högre kvalitet och till att 
fler människor känner sig delaktiga i välfärden och i samhället, 
utan att vi samtidigt förlorar något annat viktigt på vägen. Men 
då måste politiken ta mer ansvar på vissa områden och låta bli att 
lägga sig i för mycket på andra. 

I det här kapitlet analyserar jag utmaningar och möjligheter för 
småskaliga brukarkooperativ, anhörigkooperativ och personal-
kooperativ inom ramen för skattefinansierad och generell välfärd. 
Utmaningar och möjligheter både för de kooperativa förening-
arna och för oss som sysslar med kommunpolitik och ansvarar för 
stora delar av de välfärdstjänster som finns i vardagen.

kOOpeRATIveNS IDégRuND geNOMSyRAR DeN  
SOCIALDeMOkRATISkA SAMHäLLSSyNeN

Den kooperativa idégrunden genomsyrar på flera sätt den soci-
aldemokratiska samhällsynen, där individens frihet vilar på kol-
lektivets grund. Socialdemokratin och arbetarrörelsen har också 
växt fram parallellt med kooperationen, och ur samma vilja. 
Människors vilja att själv förbättra sin livssituation, och göra det 
tillsammans med andra. 

Många kooperativ startas av människor som gått samman för 
att tillsammans göra det som var och en inte kan göra på egen 
hand. Kooperativet kan handla om att organisera ett gemensamt 
försäkringsskydd, så som arbetare i fackföreningar gjorde i indu-
strialiseringens barndom innan det svenska välfärdsbygget var 
uppfunnet. De skramlade tillsammans ihop en liten sjukkassa och 
en arbetslöshetskassa. Samarbetet gav var och en mer trygghet 
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genom riskspridning men också en starkare förhandlingsposition 
gentemot arbetsgivaren. 

Med tiden vann de organiserade arbetarna, arbetarrörelsen, 
den politiska makten i samhället. Arbetarna kunde steg för steg 
skapa medborgarrätten som en motvikt till den allenarådande 
äganderätten, som tidigare gjorde den egendomslösa rättslös. 
Medborgarrätten stärktes genom att stärka demokratins sfär, 
alltså vad det var möjligt att fatta politiska beslut om. Steg för steg 
genomfördes också reformer som gav alla medborgare rätt till 
det som tidigare bara varit tillgängligt för några få. De sjukkassor 
som fackföreningarna organiserat kunde så småningom bli till 
socialförsäkringar som omfattade hela befolkningen, och som nu 
finansierades solidariskt via skatten. 

Våra skattefinansierade sjukförsäkrings- och sjukvårdförsäk-
ringssystem är alltså i praktiken gigantiska försäkringskooperativ, 
med oöverträffad riskspridning. Vi har lyckats organisera vårt 
samhälle så att alla som bor här kan få nästan avgiftsfri sjukvård, 
oavsett inkomst och oavsett vårdbehov. Det har vi kunnat göra 
genom att sprida risker och kostnader. Via skatten betalar vi för 
sjukvården (till största delen när vi är friska och inte använder 
den) och vet att vi i gengäld får tillgång till vård när vi så behö-
ver. Oavsett hur vår privatekonomi då ser ut. Alla hjälps åt helt 
enkelt. Detta försäkringskooperativ åstadkommer något som näs-
tan ingen individ kan göra på egen hand – garantera tillgång till 
bra vård hela livet, oavsett hälsotillstånd och privatekonomi. Det 
är mekanismer i systemet som gör att det kan leverera och om 
dessa mekanismer förändras kan välfärden sluta att leverera till 
hela folket. Den insikten gör mig vaksam på vilka förändringar vi 
genomför i hur välfärden organiseras.

Kooperativet kan också handla om att organisera mänskliga 
behov och hitta ett mer rationellt sätt att utföra arbetsuppgifter. I 
ett land utan skattefinansierad barnomsorg kan man tänka sig att 
några familjer själva organiserar den genom att bilda ett koope-
rativ där de turas om att ta hand om varandras barn, eller att en 
förälder får betalt av de andra för att ta hand om alla familjernas 
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barn medan de andra arbetar. Även detta har vi överfört till sam-
hällsnivå eftersom det ger mer stabilitet och kostnadsspridning. 
Alla i samhället tjänar på att barn får en bra start i livet, även de 
som inte själva har barn. Därför är alla också med och betalar.

Jag växte upp i en fullt utbyggd välfärdsstat och för mig är sta-
ten i första hand ett verktyg för att organisera samhällsservice och 
försäkringsskydd för medborgarna. Man kan säga att jag tänker 
på samhället som ett stort medborgarkooperativ. I min samhälls-
syn är det medborgarna som är samhället, och staten finns till för 
att organisera medborgarnas samarbete. Ett samarbete som utgår 
från människans okränkbara värde och där alla därför har rätt att 
leva under anständiga villkor. Det är ett samarbete som ger var 
och en av oss mer frihet, och mer handlingsutrymme. 

Med den utgångspunkten vill jag att kollektiva nyttigheter, som 
välfärd, ska organiseras utanför marknaden, och organiseras på 
ett sätt som maximerar medborgarnyttan. Jag är övertygad om att 
småskaliga idéburna kooperativ kan vara en värdefull del i det.

ANINgSLÖSHeT HAR ÖppNAT upp FÖR ROvDRIFT pÅ  
väLFäRDeN

Det senaste decenniets utveckling i välfärden har gjort att det ib-
land framstår som om vi måste välja mellan mångfald i utbudet 
och vår välfärdsmodells unika förmåga att leverera bra kvalitet 
till alla, kombinerat med hög kostnadseffektivitet. Vissa påstår till 
och med att vi inte kan klara att ha skattefinansierad och generell 
välfärd i framtiden. Men jag är övertygad om att vi inte måste 
välja mellan mångfald och engagemang å ena sidan, och gemen-
sam välfärd å andra sidan. Det handlar bara om att hitta smartare 
sätt att organisera välfärden på. 

För att göra det krävs dock en förståelse av effekterna av de 
reformer som öppnade upp välfärden för fler aktörer än de offent-
liga. Dessa reformer syftade just till att öppna upp för idéburna 
alternativ som skulle ge ökad delaktighet och demokratiskt in-
flytande, med bibehållen, eller till och med ännu bättre kvalitet. 
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Men aningslöshet i hur systemen utformades, tillsammans med 
den ökade ekonomismen i offentlig sektor, har fått stora negativa 
konsekvenser för hela välfärden. Dessutom har de idéburna ak-
törerna haft svårt att klara sig i kampen med de vinstmotiverade 
jättekoncernerna. 

När friskolereformen genomfördes på 1990-talet var det nog 
många som verkligen trodde att den skulle leda till att många små 
idéburna friskolor skulle växa fram och frodas. Istället ser vi nu en 
närmast oligopol-liknande situation där en handfull stora frisko-
lekoncerner med standardiserade utbildningsupplägg plockar ut 
enorma summor skattepengar som är avsedda för utbildning. 
Liknande utveckling har skett inom de andra välfärdstjänsterna.

Utmaningen är nu att reparera det som gått snett och hitta sätt 
att lyckas med det som var tanken från början med att öppna upp 
för fler aktörer i välfärden: öka individens inflytande över sin var-
dag och personalens medbestämmande.

kOOpeRATIv I väLFäRDeN OCH De kOOpeRATIvA  
pRINCIpeRNA

Min analys av utmaningar och möjligheter för kooperativen i 
välfärden tar sin utgångspunkt i de sju kooperativa principerna, 
Internationella kooperativa alliansens förklaring av den koo-
perativa identiteten. Jag väver in de speciella förutsättningarna 
som den skattefinansierade och generella välfärden innebär för 
välfärdskooperativen, och menar att det ibland finns anledning 
att ifrågasätta om dessa kooperativ kan sägas följa de kooperativa 
principerna fullt ut. Men huvudtanken är inte att analysera om 
de skattefinansierade välfärdskooperativen är »äkta« kooperativ, 
utan att resonera kring olika aspekter av den generella välfärden 
och kooperativens nuvarande och framtida roll i den.
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1. Frivilligt och öppet medlemskap
Den första kooperativa principen anger att kooperativa föreningar 
är frivilliga organisationer öppna för alla som kan använda deras 
tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskrimine-
ring avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös över-
tygelse. Men är människors engagemang i välfärdskooperativen 
helt frivilligt, och är organisationerna i praktiken öppna för alla?

FRIvILLIgHeT – äR eNgAgeMANgeT ALLTID HeLT FRIvILLIgT?

Frivillighet är en central del av kooperationens idégrund. Det blir 
därför viktigt att den som engagerar sig i ett kooperativ i välfärden 
gör det fritt och frivilligt och inte för att kooperativet blir ett sätt 
att kompensera brister i den offentligt finansierade välfärden. 

Om människor engagerar sig i sina barns förskola eller en äldre 
anhörigs äldreboende för att de är rädda att kvaliteten inte är till-
räckligt bra i de alternativ som det offentliga erbjuder, kan inte 
detta sägas vara helt frivilligt. »Jag måste lösa det själv« är inte 
förenligt med frivillighet. 

Vi behöver säkerställa att fler kooperativ i välfärden inte leder 
till en allmän ökad förväntan på att anhöriga ska utföra delar av 
omsorgsarbetet, utan att få betalt. Redan idag subventioneras ofta 
välfärden med anhörigas obetalda arbete. Saker som vi en gång 
kommit överens om att det gemensamma ska ta ansvar för, läggs 
allt mer över på anhöriga.

Det är inte särskilt stor skillnad mellan att betala en tilläggs-
försäkring som ger bättre och snabbare vård eller bättre äldreom-
sorg, och att komplettera en bristande offentlig service med eget 
obetalda arbete. Den största skillnaden handlar om vem som ens 
har möjlighet att välja alternativet att betala extra. 

Ökade krav på att själv vårda anhöriga leder till att kvinnor 
inte kan delta på arbetsmarknaden fullt ut. Enligt en rapport från 
fackförbundet Kommunal arbetar mer än 100 000 personer i Sve-
rige mindre än de vill göra, för att istället ta hand om anhöriga. 
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Det är ett enormt slöseri, och det hotar möjligheten att finansiera 
framtidens välfärd gemensamt. 

Politikens uppgift är därför att skapa förutsättningar för att ta 
tillvara engagemang hos dem som vill ta aktiv del i välfärdens 
vardag, utan att därför kräva engagemang av alla som vill ha bra 
välfärd. Alla bör få möjlighet att engagera sig i sin välfärdsvardag 
precis så mycket som man själv vill. Samtidigt ska man kunna 
känna sig trygg i att kvaliteten på välfärden, som man själv eller 
anhöriga får del av, inte hänger på att man själv säkerställer att 
kvaliteten är bra. Den som inte vill eller inte hinner engagera sig i 
ett välfärdskooperativ ska inte få det sämre.

Trenden att kommuner och landsting förlitar sig på frivillig-
insatser för att »komplettera« verksamheten ligger i linje med 
den här utvecklingen. I min S-styrda hemkommun Gävle fanns 
i december 2011 en uttalad strategi att kompensera personalned-
dragningar i äldreomsorgen med frivilliginsatser för att nedskär-
ningarna inte skulle drabba brukarna. Det arbete som tidigare 
utfördes betalt, oftast av kvinnor, ska nu utföras obetalt. Fortfa-
rande av kvinnor. För det är kvinnor som utför majoriteten av det 
obetalda omsorgsarbetet, i omsorg av barn, barnbarn, föräldrar, 
svärföräldrar och andra. Det är kvinnor som känner av de out-
talade förväntningarna på att göra det som annars inte blir gjort. 
Jag oroas av den här utvecklingen, och att det inte verkar vara 
särskilt stor skillnad mellan socialdemokratiskt styrda kommuner 
och kommuner som styrs av borgerliga partier.

Den här trenden att flytta betalt arbete till obetalt arbete finns 
som sagt redan, och fler brukarkooperaktiv med förväntningar på 
anhörigas arbetsinsatser riskerar att formalisera ännu mer obetalt 
anhörigarbete. Här har vi politiker ett ansvar att se till att indivi-
dens engagemang i kooperativa verksamheter kommer frivilligt 
ur en vilja att engagera sig och få medinflytande. Inte att det är 
enda utvägen för att anhöriga ska få ha en värdig tillvaro.
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ÖppeNHeT – vILkA kAN BLI MeDLeMMAR?

Är kooperativen i välfärden i praktiken öppna för alla, på samma 
sätt som den generella välfärden är tillgänglig för alla? Eller är det 
bara vissa som kan vara del av de kooperativa verksamheterna, 
och ta del av dess tjänster? Formuleringen av den första koope-
rativa principen anger en begränsning: »öppet för alla som kan 
använda deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar«. Ska 
man tolka »medlemskapets ansvar« som det ansvar som koo-
perativet bestämt ska åligga medlemmarna, till exempel en viss 
arbetsinsats utan betalning? I så fall är kooperativet i praktiken 
bara öppna för vissa som kan leva upp till dessa krav. Om du inte 
kan utföra den arbetsinsats som krävs av medlemmarna kan du 
inte bli medlem. 

Detta innebär att det framför allt är resursstarka medborgare 
som kommer kunna engagera sig i kooperativen. I många föräld-
rakooperativa förskolor förväntas föräldrar jobba obetalt i verk-
samheten en eller ett par dagar i månaden för att på så sätt sänka 
kostnaden för personal och kanske möjliggöra mindre barngrup-
per. Tyvärr fungerar detta segregerande. Vilka föräldrar är det 
som kan välja ett föräldrakooperativ? Inte är det ensamstående 
föräldrar med otrygga anställningar. Detta gör föräldrakooperativ 
i bästa fall till ett komplement till vanliga förskolor. 

Även i producentkooperativ finns det begränsningar, till exem-
pel kooperativ som bara låter vissa yrkesgrupper bli medlemmar. 
Frågan är om dessa företag kan anses följa principen om öppet 
medlemskap.

2. Demokratisk medlemskontroll
Den andra kooperativa principen handlar om att kooperativets 
medlemmar fattar beslut om kooperativet tillsammans, på ett de-
mokratiskt sätt. Kommer kooperativets positiva demokrativärden 
ur associationsformen i sig? Räcker det med att bilda en ekono-
misk förening för att verksamheten ska fungera demokratiskt?
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Mitt svar på den frågan är nej. Kooperativens positiva demo-
krativärden kommer ur att verksamheten bygger på den koopera-
tiva idégrunden. Ett vårdföretag som är ett producentkooperativ 
där bara vissa yrkeskategorier kan bli medlemmar (till exempel 
Praktikertjänst) behöver inte vara en bättre arbetsgivare för sjuk-
sköterskor och undersköterskor än vare sig landstinget eller Care-
ma. Frälsningen finns inte i formen, utan i de värderingar och 
den idégrund som genomsyrar verksamheten. Men ett kooperativ 
som delar de kooperativa principerna är en bra utgångspunkt för 
demokrati och inflytande för brukare, anhöriga och personal. 

I många kooperativ kombineras inflytande för personal, anhö-
riga och brukare på ett bra sätt. Men i den fortsatta analysen av 
demokratiskt inflytande och medbestämmande i kooperativen 
hjälper det att dela upp de tre grupperna.

peRSONALINFLyTANDe

En stor fördel med den kooperativa organisationsformen är att 
den möjliggör personalinflytande på ett helt annat sätt än väl-
färdsverksamheter som styrs utifrån new public management-
principer där allt regleras och detaljstyrs av någon som aldrig 
sätter sin fot i verksamhetens vardag. 

De anställda i välfärden har inte valt sitt yrke för den fantastiska 
lönens skull. Många har valt yrket trots den låga lönen, för att de 
vill ha ett meningsfullt arbete där de får ge omsorg till medmän-
niskor. De vill göra ett bra jobb, vill få vara medmänniska för andra 
medmänniskor. Men i många fall finns det inte förutsättningar för 
att kunna känna sig nöjd med sin insats i slutet av en lång arbets-
dag. Långt därifrån. En ständig känsla av otillräcklighet och brist 
på kontroll leder till stress och till slut till ohälsa. 

Vi vet i dag att medbestämmande och kontroll över arbetet är 
avgörande för att hantera stress och en pressad arbetssituation. 
Småskalighet ger också mer inflytande över sin arbetsvardag när 
besluten fattas närmare, kanske till och med av de personer som 
berörs av dem. Småskaliga personalkooperativ kan alltså vara en 
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avgörande del i att förbättra arbetsmiljön och skapa ett hållbart 
arbetsliv för välfärdens medarbetare.

Att många kooperativ är bra på att ge personalen ökat infly-
tande över arbetet innebär dock inte att det är något som kom-
mer automatiskt med företagsformen. Det finns offentligt driven 
verksamhet som är jättebra på detta. Men på många ställen är 
det fem beslutsnivåer mellan den som har mandat att fatta beslut 
om verksamheten och personal och brukare på golvet. Det ska 
också sägas att det finns vinstdrivna vårdföretag som är minst lika 
byråkratiskt detaljreglerade och stelbenta som dåligt fungerande 
verksamheter i offentlig regi. 

De positiva arbetsmiljöeffekterna som finns i kooperativen 
borde också gå att åstadkomma i offentligt driven verksamhet. 
Men det måste i så fall ske genom att lyssna mer till professionen, 
och ge yrkesutövarna mer frihet att planera verksamheten. Här 
har jag och andra kommunpolitiker en viktig utmaning fram-
för oss. Politiker behöver ta lagom mycket ansvar, och motstå 
frestelsen att vilja detaljstyra verksamheterna. Sannolikt är de 
människor som verkar där bäst lämpade att veta hur saker kan 
organiseras på bästa sätt.

ANHÖRIg- OCH BRukARINFLyTANDe

I min analys skiljer jag mellan anhörigkooperativ och brukar-
kooperativ. Anhörigkooperativ bygger på anhörigas deltagande 
i verksamheten. Det kan till exempel vara en föräldrakooperativ 
förskola, eller ett demensboende där de anhöriga är delaktiga i 
verksamheten. I en perfekt värld skulle det finnas många fler möj-
ligheter till reellt medinflytande för föräldrar än i kooperativform. 
Det finns också skolor som inte drivs som kooperativ som jobbar 
mycket med föräldrainflytande och elevinflytande. 

Kooperativ i välfärden kan endast ha medlemsstyrning och an-
höriginflytande till en viss gräns. Självklart måste alla kooperativ, 
precis som allt annat, förhålla sig till samhällets lagar och regler. 
En kooperativ skola kan inte bestämma att införa aga som straff 
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när elever har fel på proven, eller att flickor ska behandlas an-
norlunda än pojkar. Det är bra att vi har en skollag som reglerar 
verksamheten, och det finns fortfarande stort utrymme för för-
äldrainflytande i skolan.

Brukarkooperativ fokuserar på brukarnas delaktighet i verk-
samheten. För enkelhetens skull räknar jag elever till kategorin 
brukare, enligt definitionen »de människor som får del av väl-
färdstjänsten för egen del«. Brukarkooperativ kan åstadkomma 
helt unika saker som ingen annan verksamhetsform kan lyckas 
med, till exempel stärka människor i utsatthet att bygga upp tillit 
till sin egen resursförmåga.

Dessutom är de den enda kooperativform som inte riskerar att 
utvecklas till en fälla för mer obetalt arbete av antingen anhöriga, 
eller personal som de facto inte får betalt för all sin nedlagda tid. 
Ett brukarkooperativ som tar tillvara brukarens egen förmåga 
och vilja att vara delaktig kan vara mer resurseffektiv än en som 
inte gör det. Att ägna sig åt meningsfulla uppgifter är dessutom 
hälsoskapande i sig.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Den tredje kooperativa principen handlar om medlemmarnas 
ekonomiska deltagande. Att delta ekonomiskt i den kooperativa 
föreningen kan handla om att betala en insats för medlemska-
pet, att medlemmarna förväntas arbeta i verksamheten utan 
betalning eller på annat sätt producera varor och tjänster som 
på något sätt ingår i kooperativets verksamhet. Välfärdens verk-
samheter finansieras med skattepengar, så kravet på ekonomiskt 
deltagande i småskaliga brukar- och anhörigkooperativ handlar i 
praktiken ofta om att arbeta i verksamheten utan betalning.

Det anges tre sätt att använda överskott från verksamheten: Ut-
veckla den kooperativa föreningen, ge medlemmarna förmåner 
i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen, 
och stödja andra aktiviteter som godkänns av medlemmarna. 
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Det finns alltså ingen regel om att överskott måste användas till 
samhällsnyttiga saker – det är medlemmarna som bestämmer.

Även här blir det alltså nödvändigt att skilja mellan kooperativ 
som associationsform och kooperativ som idégrund för verksam-
heten. Det finns ekonomiska föreningar, alltså kooperativ, som 
drivs med det enda syftet att ge ekonomisk nytta till medlem-
marna/ägarna. Producentkooperativ som Arla Foods, LRF, Taxi 
Stockholm har ägarnyttan som mål, och skiljer sig i det avseendet 
därmed inte nämnvärt från andra stora företag som drivs i vinst-
syfte. 

Men skulle det vara OK för en organisation i civilsamhället att 
driva välfärdsverksamhet kooperativt, i syfte att göra en vinst som 
sedan används till en parallell verksamhet som inte finansieras av 
offentliga medel? 

Nej, jag tycker inte det. Oavsett hur behjärtansvärt ändamålet 
kan vara. Ett sådant tillvägagångssätt skiljer sig inte principiellt 
från när ett kommersiellt företag som söker sig till välfärden för 
att göra vinst att dela ut till ägarna. Skattepengar ska gå till det 
ändamål de är avsedda för, och de incitament som kommer av 
vinst-som-drivkraft är dåligt lämpade för välfärden. Enbart den 
kooperativa associationsformen ändrar inte detta grundläggande 
ställningstagande.

4. Självständighet och oberoende
Den fjärde kooperativa principen slår fast att kooperativa för-
eningar är självständiga organisationer för självhjälp, och ska 
vara självständiga från staten. Går det att säga att ett kooperativ 
i välfärden är självständigt från det offentliga när det erbjuder 
välfärdstjänster som det offentliga finansierar, och även ställer 
kvalitetskrav på? Här finns en konflikt mellan alla medborgares 
rätt till samma (goda) tillgång och standard i välfärden, och att 
den kooperativa verksamheten ska vara självständig. 
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5. utbildning, praktik och information och  
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
Den femte och sjätte kooperativa principer handlar om att koo-
perativa föreningar ska arbeta för att medlemmarna ska kunna 
stärka och utveckla den egna kooperativa föreningen och stärka 
kooperationens plats i civilsamhället, bland annat genom infor-
mationsarbete och samarbete med andra kooperativa föreningar. 
Detta har inte speciell bäring på just kooperativ i välfärden, så jag 
analyserar inte de principerna närmare här.

7. Samhällshänsyn – kooperativa föreningar 
arbetar för en hållbar utveckling av sina 
lokalsamhällen
Den sjunde kooperativa principen handlar om att kooperativa 
föreningar tar samhällshänsyn och bland annat arbetar för hållba-
ra lokalsamhällen. De kooperativa principerna är gemensamma 
nämnare för alla kooperativ, oavsett verksamhet och oavsett var 
i världen de finns. De är alltså inte utformade med den svenska 
välfärdsstaten i åtanke. I de flesta länder i världen är avsaknaden 
av offentligt organiserad, och därmed tillgänglig, samhällsservice 
ett stort problem – här i Sverige tänker vi oss dock att alla med-
borgare har samma rätt till välfärd var än i landet man bor. 

Så är tanken, men i praktiken ser det annorlunda ut. Jag vill där-
för problematisera utvecklingen mot att allt mer samhällsservice 
i glesbygd läggs ner för att »effektivisera« kommunens ekonomi, 
och där många människor istället går samman med grannar och 
bybor och startar kooperativa förskolor, skolor och äldreboenden 
för att kunna behålla samhällsservice lokalt. De får alltså göra 
exakt samma sak som innan välfärden fanns – lösa problemet på 
egen hand. Med eget obetalt arbete som insats.

Den här utvecklingen drivs av att många små kommuners 
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ekonomi urholkas, bland annat på grund av frysta statsbidrag och 
en ökad försörjningsbörda när statliga trygghetssystem monteras 
ner. Det blir allt svårare för kommuner att erbjuda ens lagstadgad 
service till sina invånare. Kommunpolitiker runt om i landet pres-
sas därigenom till att skära ner på kostnader i välfärden, vilket 
kan leda till nedläggningen av små skolor på glesbygden för att 
bussa barnen till en större ort istället. Om byborna då startar ett 
kooperativ, eller tar över en verksamhet från kommunen, kan ser-
vicen fortsätta att finnas kvar. 

Att kooperativen gör det möjligt att behålla samhällsservice i 
glesbygden är naturligtvis positivt och sådana initiativ fyller en 
viktig samhällsfunktion. Problemet är dock att dessa kooperativ 
till stor del bygger på medlemmarnas obetalda arbete, arbete 
som på andra ställen i landet utförs betalt av anställd personal. 
Byborna som driver en kooperativ skola betalar redan skatt som 
ska gå till välfärd, men måste alltså dessutom lägga obetalt arbete 
för att få samma samhällsservice som i andra delar av landet. Vill 
vi ha det så?

Innan det offentliga abdikerar helt och hållet från landsbyg-
den och låter människor där ordna sin egen välfärd behövs en 
ordentlig samhällspolitisk diskussion om vilken samhällsservice 
man har rätt att förvänta sig av det offentliga i olika tätt befolkade 
delar av landet. Om den diskussionen landar i att människor som 
väljer att bo i mycket glesbefolkade områden inte kan förvänta 
sig samma service som andra, till exempel en grundskola på nära 
håll, då har jag naturligtvis inget emot att människor på glesbyg-
den själva väljer att starta en kooperativ skola. Men om vi tänker 
oss att det offentliga ska erbjuda en viss service till alla som bor 
i landet, var de än bor, då ska denna service finnas där utan krav 
anhörigas obetalda arbete som insats. Allt annat är straffbeskatt-
ning av glesbygden. 
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HuR kAN pOLITIkeN uNDeRLäTTA FÖR FLeR IDéBuRNA  
kOOpeRATIv I väLFäRDeN? 

Efter att ha analyserat förutsättningarna för småskaliga idéburna 
kooperativ i välfärden ska jag nu gå över till att diskutera hur 
politiker kan underlätta för och uppmuntra fler kooperativ i väl-
färden. 

Varken en ren marknadsmodell eller de kvasimarknader vi 
har inom välfärden i dag gynnar de idéburna kooperativa utfö-
rarna i välfärden. Kooperativen kan inte konkurrera med de stora 
vinstmotiverade koncernerna. Det visar utvecklingen av att allt 
fler småskaliga verksamheter köps upp av stora koncerner, eller 
att kooperativ helt enkelt måste lägga ner. Detta är inte ett dugg 
konstigt egentligen. Små kooperativ har långt mindre starka 
ekonomiska muskler än stora välfärdskoncerner och klarar inte 
perioder med underskott på samma sätt som en stor koncern kan 
göra. Den som vill främja kooperativ i välfärden behöver därför 
rikta in sig på hur man skapar stabilitet och förutsägbarhet för 
kooperativen. 

Att många kooperativ har svårt att få startkapital via lån i van-
liga banker handlar nog både om att banker är ovana vid företags-
formen ekonomisk förening, och att verksamhetens långsiktiga 
betalningsförmåga de facto är osäker. Det finns helt enkelt en 
inbyggd osäkerhet om »kundunderlaget«, alltså om verksamheten 
kommer att ha tillräckligt många brukare, elever eller vårdtagare 
för att gå runt ekonomiskt. Detta beror på att stora delar av väl-
färden, oavsett utförare, idag organiseras så att kvalitetssäkringen 
sker av medborgarna själva genom att dåliga utförare väljs bort 
– utförarna konkurrerar med varandra om brukare och elever. 

Så är till exempel fallet i det fria skolvalet, kombinerat med fri 
etableringsrätt för skolor. Men för att detta ska kunna fungera ens 
i teorin måste det finns en överkapacitet i systemet som gör att 
människor faktiskt kan välja bort dåliga alternativ och söka sig till 
det som passar bättre. I praktiken fungerar det inte, eftersom den 
som väljer inte har tillräckligt bra information om alla alternativ, 
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och inte kan välja rationellt. Även bra utförare riskerar därför 
att få för få brukare eller elever i verksamheten för att kunna 
går runt. Stora företagskoncerner med riskkapitalbolag i ryggen 
klarar detta bättre än små fristående aktörer utan stort eget kapi-
tal, som kooperativ ofta är, eftersom de har kapaciteten att driva 
verksamheten med underskott en tid. Kooperativen, som har ett 
större behov av att kunna planera verksamheten långsiktigt, står 
sig dåligt i en sådan konkurrens.

För kooperativa utförare skulle det vara bättre om kommun-
politiker tar tillbaka ansvaret för kvalitetssäkringen. Med hjälp av 
en beräkning på hur många förskoleplatser, skolplatser eller vård-
platser som behövs de kommande åren, kan de låta aktörer tävla 
om att få driva de verksamheter som behövs under ett visst antal 
år. Inga andra skolor eller äldreboenden har under den perioden 
rätt att få starta. Då vet utförarna att de kan ha verksamhet under 
den period som avtalet gäller. (Naturligtvis måste den ursprung-
liga kvalitetssäkringen följas upp under avtalstiden, och den som 
bryter mot avtalet ska kunna bli av med tillståndet att driva verk-
samhet som finansieras med skattemedel. )

Den här modellen skulle innebära mer stabilitet för mindre an-
ordnare, och minska risken att de stora drakarna tar marknadsan-
delar genom att vänta tills de små alternativen går omkull. Alltså: 
gärna valmöjlighet för de som vill, men ansvaret för kvalitetssäk-
ringen ska inte ligga på medborgarna. 

I upphandlingar är det viktigt att veta vad man vill ha och hur 
man mäter kvalitet om man vill underlätta för kooperativen. 
Genom att tydligt värdesätta de kvalitetsaspekter som kooperativ 
och andra idéburna utförare är bra på, och kanske minska prisets 
relativa vikt i utvärderingen av anbuden kan man möjligen göra 
det lite lättare för de idéburna kooperativen att vara med.

AvSLuTNINg

I det här kapitlet har jag försökt analysera utmaningar och möj-
ligheter kopplade till kooperativ i välfärden inom ramen för den 
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skattefinansierade och generella välfärden, utifrån ett socialde-
mokratiskt perspektiv. Min slutsats är att småskaliga och idéburna 
kooperativ definitivt kan berika och vitalisera välfärdens verk-
samheter, och att kooperativen kan vara ett bra sätt för människor 
att ha möjlighet att engagera sig i sin välfärdsvardag. Men för att 
kooperationens positiva värden som ökad delaktighet, demo-
krati och inflytande ska främjas krävs att kooperativ i välfärden 
får verka på sina egna villkor. Att tro att idéburna kooperativ i 
sig självt är välfärdens mirakelmedicin är bara naivt. Innan vi 
har kommit till rätta med systemfelen i hur välfärden styrs och 
planeras i dag finns en risk att kooperationen används för andra 
syften, till exempel som en utväg för kommunpolitiker att få ihop 
en från början allt för snål budget. Politiken bör göra det lättare 
för medborgare som vill engagera sig, utan att för den skull kräva 
att människor ska arbeta obetalt i kooperativ för att få anständig 
välfärd för sig själva och sina anhöriga.
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KAPITEL 2

foto: KRIStDEMoKRAtERnA

CAROLINe SzyBeR är riksdagsledamot för Krist-
demokraterna och sitter i justitieutskottet. När 
hon ombads reflektera kring kooperativ upptäck-
te hon hur nära formens värden låg de kristde-
mokratiska värderingarna. Hon ser kooperativet 
som ovärderligt ur ett solidaritetsperspektiv inte 
bara i Sverige, utan även internationellt. Trots 
det dras formen med många oförtjänta fördomar. 

KOOPERATIv Och DEN 
KRIsTDEmOKRATIsKA 
vÄRDEGRuNDEN GåR 
hAND I hAND
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eT äR kOOpeRATIONeNS ÅR 2012, något som tyvärr i 
skrivande stund ännu inte har lett till stor uppmärk-
samhet i den allmänna debatten. Jag skriver tyvärr, för 
jag anser att den kooperativa företagsformen är viktig 
och underskattad men den tycks vara olyckligt bort-
glömd och styvmoderligt behandlad.

Att företag drivs som kooperativ har för mig spontant 
en positiv klang. Nu, när jag i samband med kooperationens år 
och med anledning av mitt bidrag, har talat mer om ämnet inser 
jag att flera reagerar negativt. Jag har inte gjort någon vetenskaplig 
undersökning. Men jag hörde mig för med vänner och bekanta 
och slogs av vilka fördomar och vilken okunskap som råder om 
kooperativet som företagsform. Som kristdemokrat, med det in-
ternationella solidaritetsarbetet som ursprunglig grund för mitt 
politiska engagemang, är kooperativet en självklar och aktad 
verksamhetsform. Inte minst eftersom den är värdefull i delar av 
världen där demokrati och mänskliga rättigheter är en bristvara, 
där arbetarnas situation ofta är under all kritik. Även i Sverige där 
arbetarnas situation är väsentligt bättre blir människan lätt enbart 
en kugge i ett samhällsmaskineri med uppgift att producera och 
konsumera. 

Ur ett kristdemokratiskt perspektiv är det därför en självklarhet 
för mig att kooperativ är en mycket angelägen associationsform. 
Dels är det den demokratiska processen ur arbetarnas synpunkt 
som är avgörande, dels de värden som ligger till grund för asso-
ciationsformen. I kommande kapitel ska jag beskriva varför de är 
viktiga och tätt ihopkopplade med kristdemokratins värderingar!

FÖRDOMAR FRÅN HÖgeR OCH väNSTeR

Varje år startar runt 500 nya kooperativa företag i landet. Sär-
skilt de unga vill starta företag just tillsammans. Kooperativa 
företag har framtiden framför sig. De finns inom alla branscher, 
särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, it-branschen 
och vård och omsorg. Moderna, kreativa och kunskapsintensiva 
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tillväxtsektorer. De har den otroliga fördelen att driva något till-
sammans och skapa engagemang gemensamt, samtidigt som de 
bärs upp av medlemmarnas personliga intresse. De kombinerar 
eget företagande med det kollektivas styrka. 

Lagstiftningen för ekonomiska föreningar, som är den gängse 
juridiska formen för kooperativ i Sverige, är anpassad till det 
demokratiska ägandet. Den ekonomiska föreningen är också ett 
sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos dem som är när-
mast berörda. Att hjälpas åt med arbete och ansvar – och att fira 
framgångarna ihop – skapar både arbetsglädje och trygghet. När 
verksamheten varken står eller faller med en enda person blir fö-
retagen hållbara. Inte konstigt då att det kooperativa företagandet 
växer tre gånger snabbare än andra företagsformer.

I affärskretsar däremot tycks många betrakta det kooperativa 
som något suspekt, förlegat och närmast kommunistiskt. En vän 
som själv varit med och bildat en ekonomisk förening, berättar att 
de mötts med skepsis från sin bank, en av de stora affärsbankerna. 
Hon hade svårigheter att ens få betalkort knutna till företagskon-
tot. Det skulle knappast drabba ett aktiebolag eller handelsbolag 
som är korrekt bildat och registrerat och inte bedrivs som koope-
rativ, eller för den delen en privatperson som bildat enskild firma. 

Det verkar som om fördomar eller förutfattade meningar har 
lett till en situation där »riktigt« företagande anses vara fram-
förallt enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag, medan den 
ekonomiska föreningen ses som en mindre värdig eller pålitlig 
bolagsform. Det är också uppenbart att det finns många fråge-
tecken om kooperation som form. För mig är det tydligt att de 
fördomar som finns hos gemene man om kooperativ också får 
reella konsekvenser i den finansiella världen. Många som bedriver 
kooperativ upplever till exempel att det finns lagar som försvårar, 
däribland Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Varför det har blivit så kan man fundera på. Särskilt då historis-
ka svenska kooperativ utgörs av framgångsrika storföretag såsom 
Konsum och Folksam. Sannolikt är det just de här företagen med 
sin nära koppling till arbetarrörelsen som är nyckelförklaringen 
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till näringslivets och borgerlighetens fördomar. Men varför skulle 
delandet av ett överskott i verksamhet per definition vara socialis-
tiskt? Det måste ändå ses som viktigt för människors delaktighet 
i närsamhället att få ta del av vinsten hos ett företag som man har 
handlat hos under året som gått. Från vänster finns det ofta en 
notorisk ovilja att erkänna att någon annan än det offentliga kan 
bidra till tillgänglighet, kvalitet och omsorg. Istället för att lägga 
fokus på ex. patienten och dennes behov sätter man hårdnackat 
systemet i centrum, och missar de alternativ som uppstår i det 
idéburna och som ofta drivs just kooperativt. Kristdemokraterna 
värnar människan, systemet. 

Om man utgår från övertygelsen om fria, okränkbara och 
självägande människor, följer även rätten att sluta sig samman, att 
ingå frivilliga avtal, att ta anställning och »sälja sitt arbete«, lik-
väl som att starta företag och bli sin egen, eller att anställa andra. 
Till skillnad från den socialistiska vänstern är vi kristdemokrater 
inte av uppfattningen att arbete är slaveri, eller att man är ofri när 
man väljer att arbeta som anställd. Vi delar dock inte heller de 
värderingar som jag har mött i näringslivet och den övriga bor-
gerligheten, om att det är något fel eller konstigt att människor 
går samman och betraktar sig som jämlikar i ett ekonomiskt 
sammanhang. Den ekonomiska föreningen handlar ju om att 
personer som har gemensamma intressen i något avseende går 
samman och bildar ett företag i syfte att främja dessa. Vinsten kan 
mycket väl vara en viktig del i det syftet. Inget i den kooperativa 
idén säger egentligen något annat. Ser man det med lite öppna 
ögon är väl varje arbetstagare som vill ha lön ett slags enmans-
företag som vill gå med vinst. Inget fel i det. För till exempel ett 
kooperativt äldreboende ligger fokus alltid på medlemmarna. Det 
handlar om att ge vinst för alla, och inte enbart för några få vilket 
är fallet med högerns ekonomitänk. Enligt de flesta jag talar med 
så handlar vinsten även om en strävan efter att växa och få större 
möjlighet till att göra skillnad. Vinsten borde därför alltid återin-
vesteras för att kunna fortsätta satsa på den egna verksamheten 
och utveckla den.
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I ett samhälle finns oundgängliga värden och gemenskaper som 
varken kan härledas till individens jag eller marknadens anonyma 
vinstintresse. Eller till den offentliga sektorn, för den delen. Koo-
perativet har framtiden för sig. Och som kristdemokrat ser jag det 
som ett av de viktigaste verktygen för ökad mångfald och valfrihet.

De kRISTDeMOkRATISkA OCH kOOpeRATIvA väRDeNA

För mig visar denna fördomsfulla inställning på flera viktiga sam-
hällstendenser och en politisk verklighet som jag inte har reflek-
terat över tidigare. Vårdskandalen Carema har fått oss alla att bli 
arga; man kan inte göra vinster till vilket pris som helst genom att 
exempelvis spara in på bekostnad av våra äldres goda omvårdnad. 
Det är bra att den debatten har kommit igång. Samtidigt tror jag 
inte att kommunal regi alltid är bättre, snarare tror jag på en verk-
samhet som lyssnar på de äldre. Jag kan bli förvånad över vissas 
brist på eget engagemang för sina nära och kära: »När jag besökte 
min mamma för första gången på 6 månader visade det sig…«. En 
sådan beskrivning ger också en bild där folk vill att allt ska fung-
era utan eget engagemang. Därför tycker jag att det skulle vara bra 
om den kommunala verksamheten oftare återknöt till medborga-
rengagemanget. Ett bra exempel på detta är föräldrakooperativ. 

Som kristdemokrat vill jag se en samhällsutveckling där beslu-
ten i så stor utsträckning som möjligt förs ner till den enskilde och 
dennes anhöriga. Att svårt sjuka och dementa inte kan fatta egna 
beslut är inte ett skäl mot valfrihet, däremot bör systemen med 
god man och motsvarande få en starkare roll för dem som saknar 
anhöriga eller andra som kan verka för deras sak. Den som vill 
ingå i ett kooperativ, och tillsammans med andra ha inflytande 
över sin egen vård och omvårdnad borde uppmuntras och ha det 
allmännas stöd. Detta borde gälla oavsett om vården är riktad mot 
äldre eller av personer med psykisk ohälsa eller fysiskt funktions-
hinder. Detsamma bör givetvis gälla anhöriga som vill gå samman 
för att arrangera omsorgen eller vården av en närstående. Vi får 
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aldrig glömma att det alltid är så att en verksamhet finns för män-
niskors skull och inte tvärtom. 

Just medborgarengagemanget är alltså något som Kristdemo-
kraterna kan tillföra med sin folkrörelseförankring. Detta är ett 
perspektiv som saknas i de andra allianspartierna, eller de andra 
borgerliga partierna om man så vill.

MäNNISkOväRDeT gÅR FÖRe vINSTMAxIMeRINg

Politik kan inte enbart handla om ekonomi och arbete. Det måste 
finnas mer än så. Ett samhälle är mer än en arbetsmarknad. Ett 
samhälle är framförallt ett nät av mänskliga relationer. Sverige be-
höver en seriös diskussion som inte begränsar sig till ekonomin. 
Som ägnas åt grundfrågorna om värden och deras betydelse för 
samhällsutvecklingen. 

Den sociala marknadsekonomin är den bas, som kristdemo-
kratisk ekonomisk politik vilar på. Det som skiljer Kristdemokra-
terna från egentligen alla andra partier, är att vi är tydliga med 
vilken etisk värdegrund som ligger till grund för politiken, och 
som därigenom ska genomsyra alla områden i samhället. Värde-
grunden består av övertygelsen om varje människas lika, unika 
och okränkbara värde. Detta innebär att ingen människa någon-
sin får offras eller utnyttjas för andra »högre« värden, till exempel 
ekonomiska. När tillväxten eller vinstmaximeringen överordnas 
det enskilda människovärdet, finns det anledning för många po-
litiska partier att vara självkritiska. Även för oss kristdemokrater 
finns det en ständig utmaning att påminna oss om det som är allra 
viktigast – människovärdet. 

Spontant skulle nog de flesta säga att detta är sådant som alla 
partier står för. Men jag menar att det inte stämmer. Inte minst so-
cialdemokraterna och vänsterpartiet har en del grumligt idégods 
när de sätter kollektivet framför den enskilda människans rättig-
heter. Därifrån kommer misstron mot privata företag (som inte 
är kooperativ eller kollektiv) och föraktet för vinsten och »profi-
ten« som drivkraft, som ständigt återkommer i vänsterns retorik. 
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Motsvarande synsätt, fast ur en lite annan infallsvinkel, kan man 
också se hos de Nya Moderaterna. Anders Borg är så förtjust i 
skatteintäkter och arbetslinjen, att människovärdet riskerar att få 
stryka på foten ibland. Människan blir då lätt enbart en kugge i 
ett samhällsmaskineri med uppgift att producera och konsumera. 
Varken vänsterns kollektivtänk eller högerns ekonomifokus ger 
alltså en rättvis bild av människans kapacitet. Kristdemokraternas 
värdegrund fokuserar därför på en helhetsbild, en bild som också 
går igen i kooperationen. Det är de som bygger upp själva den 
kooperativa verksamheten. Här blir vinsten ett medel, inte ett mål. 

kOOpeRATIv – eN MODeRN ASSOCIATIONSFORM I DeN AkTu-
eLLA ekONOMIN

Friheten, frivilligheten och övertygelsen om alla människors lika 
värde och lika rätt är den värdegrund som den västerländska civi-
lisationen vilar på. Rätten att fritt och utan inblandning från över-
heten få gå samman och samarbeta och hjälpas åt i gemensamma 
angelägenheter är därför naturlig. Det är, om man så vill, därifrån 
vi härleder övertygelsen att marknadsekonomin är överlägsen i 
att producera välstånd. Men framför allt är den moraliskt över-
lägsen alla andra ekonomiska system eftersom det är den enda 
som bygger på frivillighet, en förutsättning för frihet. Det är i en 
marknadsekonomi som en sammanslutning kan verka utifrån 
sina syften och mål. Däremot tar inte marknadsekonomin i sig 
social eller ekologisk hänsyn och det är därför den behöver en etik 
i botten för att kunna fungera på ett bra sätt och för att skapa ett 
välstånd som är hållbart. Kooperativa verksamheter är ett viktigt 
sätt att föra in sådan etik i vår ekonomi.

Jag menar att själva begreppen »kooperativ« och »ekonomisk 
förening« fångar essensen av den fria ekonomins moral. Ko-
operera är helt enkelt ett annat ord för att samarbeta. Människor 
ersätter inte varandra. Vi blir helt enkelt bättre när vi får komplet-
tera varandra och låter var och en bidra med kunskaper och erfa-
renheter. Tillsammans utgör vi en helhet i samhällskroppen. Att 
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driva ekonomiska angelägenheter i förening innebär självbestäm-
mande människor som tillåts att fritt gå samman i syfte att gynna 
gemensamma intressen. Det går naturligtvis att göra i andra as-
sociationsformer också – men kanske är det så att kooperationens 
principer väger tyngre i det här sammanhanget? Att samhällsge-
menskapen fungerar är en förutsättning också för marknaderna!

Därför, menar jag, att många av den fria marknadens före-
språkare, biter sig själva i svansen, när de baktalar och ser ner 
på kooperativa och kollektiva företagsformer. Det är inte något 
mindre etiskt eller mindre värdefullt, utan tvärtom något som är 
nära sammanlänkat med de mänskliga rättigheter som ligger till 
grund för den fria marknadsekonomin. 

Min övertygelse är att social marknadsekonomi, demokrati och 
mänskliga rättigheter är lika intimt förknippade med varandra, 
som förtrycket är allierat med planekonomin och elitvälde. Vi 
lever idag i någon form av postindustriell hybrid av statskapita-
lism, där orimligt inflytelserika, ofta maktfullkomliga och ibland 
rentav korrupta politiska system, går arm i arm med storföre-
tagen. Då krävs en motreaktion. Dessa positiva motreaktioner 
skulle kunna vara kooperativa alternativ på välfärdstjänster. Och 
det krävs konstruktiva alternativ och nya berättelser om hur 
mänskliga initiativ och mänsklig skaparkraft är den oumbärliga 
drivkraften till ökat välstånd. 

kOOpeRATIvA väRDeN FÖR HeLA väRLDeN

Värden finns i familjen, vänkretsen, församlingen eller föreningen. 
De finns i de ideella organisationerna, i solidaritetsarbetet både i 
närsamhället och internationellt. Inte minst i arbetet för att förena 
internationellt engagemang med företagande finns en viktig roll 
att inta för kooperativen. Inom ramen för sina affärs- och tillverk-
ningsverksamheter har de kooperativa organisationerna i världen 
möjlighet att lägga ribban högre gällande arbetsförhållandena 
och pressa andra arbetsgivare att göra detsamma. Konflikten mel-
lan konsument- och arbetarintressen kan i en kooperation, där 
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arbetare utgör den största basen, leda till ett förstärkt solidaritets-
arbete. Kooperativa rättviseinriktade företag i Sverige har kunnat 
ge konsumenterna en garanti för att tillverkarna av importproduk-
ter får en skälig lön och kan arbeta under säkra arbetsförhållanden. 
Vår förmåga att solidariskt bistå strävan att uppnå välstånd främjas 
via kooperativens vilja att förbättra utanför landets gränser. 

kOOpeRATIv SOM ALTeRNATIv TILL OFFeNTLIg veRkSAMHeT

För att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet 
måste produktion av välfärdstjänster i enskild regi via stiftelser, 
kooperativ och ideella organisationer ges lika förutsättningar som 
tjänster producerade i offentlig regi. Vi ser ofta det idéburna som 
ett komplement till det offentligt drivna. Jag menar att det borde 
vara tvärtom. Att trycka på de sociala vinsterna i upphandlings-
underlagen skulle kunna hjälpa de idéburna företagen att konkur-
rera bättre. 

I dagens samhälle finns det nämligen ett stort ekonomiskt och 
företagsmässigt engagemang, som ligger i gränslandet mellan 
privatliv och yrkesliv, både i den civila sfären och i marknaden. 
Här kan den kooperativa samarbets- och företagsformen fylla en 
avgörande roll. En roll som också rimligen borde bli viktigare ju 
mer staterna och det anonyma storkapitalet ställer till det. 

Jag tillhör inte dem som förskräcks av att det finns riskkapital-
bolag. Tvärtom tror jag det är en naturlig konsekvens av frihandel 
och öppna gränser. Däremot förskräcks jag av att det är så svårt 
för mindre, mer idéburna företag att etablera sig inom vård och 
omsorg. På det här området borde kooperativa verksamhetsfor-
mer få betydligt större spelrum och ökade möjligheter att verka. 
Att idéburna företag fortfarande har svårt att få lån för start- och 
utvecklingskapital för sin verksamhet, är för mig obegripligt. Sär-
skilt då riskspridningen är större i den här typen av företag som 
har fler ägare. 

En olycklig samhällstendens, som hotar valfrihetens och de 
privata företagens anseende, är det upphandlingstänkande som 
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allt mer har kommit att genomsyra kommuners och landstings 
åtaganden på vårdens och omsorgens områden. Det är olyckligt 
eftersom det innebär privat företagande, men utan valfrihet. Upp-
handlingslösningarna innebär att en kommun eller ett landsting 
beslutat att lägga ut en tidigare offentligt driven verksamhet på 
entreprenad hos en privat aktör. Ofta är kundunderlaget redan 
givet på förhand och den enskildes valfrihet respekteras inte. 
Därför kan situationen liknas vid ett geografiskt monopol. Min 
övertygelse är dock att valfrihet och kooperativ går hand i hand, 
faktiskt på mer än ett sätt. Det självklara är att om vi tillåter valfri-
het kommer fler att kunna välja kooperativa lösningar. Men dess-
utom är själva den kooperativa verksamhetsformen, samarbetet 
och gemenskapen som företagsidé, också i sig ett argument och 
ett försvar för valfriheten. Mer valfrihet ger fler kooperativ, men 
fler kooperativ kommer också att marknadsföra och öka förståel-
sen för hur viktigt och riktigt det är med mer valfrihet. 

En solidariskt finansierad hälso- och sjukvård ska känneteck-
nas av kvalitet, mångfald och valfrihet. Flera olika vårdgivare kan 
stimulera till nytänkande och tillföra vården nya dimensioner. 
Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ska ges förutsätt-
ningar att utvecklas, exempelvis genom att de som upphandlar 
ser fördelar med kooperativ genom att få ökad kunskap om före-
tagsformen. Medborgarna ska ges frihet att själva välja vårdgivare 
inom närvården.

Tyvärr är det min erfarenhet att kommuner och landsting på 
många håll motverkar en sådan utveckling. Exempelvis de ar-
betsintegrerade sociala företagen som ibland får stå tillbaka på 
grund av kommunernas egna arbetsmarknadsåtgärder. Inte minst 
på tjänstemannasidan finns det en stark tendens att vilja behålla 
makten och ansvaret för planering och innehåll i välfärdstjänster-
na. Under tiden som jag har skrivit detta kapitel har jag talat med 
flera politiker och tjänstemän som uppger att det inte är deras 
egen ovilja utan EU-regler och Lagen om offentlig upphandling, 
LOU, som hindrar kooperativa former. För mig tar det emot när 
välfungerande kooperativ med drivna distriktssköterskor inte 



KAPITEL 2—Caroline  Szyber

49

kan matcha buden och juridikkraften som finns hos större risk-
kapitalbolag och aktiebolag. Stockholms läns landsting tillsatte 
våren 2011 en grupp för att se över hur man kan underlätta för 
vårdföretagen. De har lämnat en delrapport där de frågat mindre 
och medelstora vårdföretag om hur de ser på företagsklimatet i 
landstinget. Av rapporten framgår att många företag nämner just 
upphandling som ett problem och att det missgynnar innovativa, 
mindre och nya företag. Många uppger också att upphandlingar 
i praktiken är utformade så att bara stora företag klarar kraven. 
Några av de viktigaste hindren uppges vara företagens kostnader 
för att ta fram anbud, kort tidsram, höga krav och risken att bli 
underkänd på grund av triviala misstag. Det måste vara enkelt 
och rättssäkert för alla företag, oavsett storlek, att delta i upphand-
lingar. Att använda sociala skäl i upphandlingsunderlagen skulle 
hjälpa de idébruna företagen att kunna konkurrera på ett bättre 
sätt, inte minst lokalt. Förbättrade upphandlingar är därför ett 
mycket viktigt sätt för att öka mångfalden och minska dominan-
sen av stora företag. Ett annat sätt är att låta medborgarna välja 
mellan olika företag, som klarat kommunens eller landstingens 
kvalitetskrav. 

Min kristdemokratiska vision är att vi i så stor utsträckning som 
möjligt kommer bort från detta planekonomiska och centralis-
tiska tänkesätt och istället låter tusentals initiativ i vård, skola och 
omsorg få blomma. Den kooperativa verksamhetsformen skulle 
kunna fylla en oerhört viktig roll i denna samhällsomdaning. 

ATT vÅgA STARTA egeT – TILLSAMMANS

De framtida jobben kommer främst att skapas när enskilda män-
niskor, entreprenörer, finner att det är värt att starta eller utveckla 
ett företag, förverkliga en idé och investera riskera sitt sparkapital.

Enligt Tillväxtverkets så kallade Entreprenörskapsbarometer 
ställer sig dagens unga märkbart mer positiva till företagande än 
tidigare. Skatteverket säger också att ansökningar om så kallad F-
skatt i åldersgruppen under 25 år har ökat de senaste åren. Många 
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unga säger att de vill starta sitt eget. Det finns dock en stor oro 
över att starta något helt själv. Samtidigt ger många uttryck för att 
det på deras nuvarande jobb inte finns tillräckligt med möjlighet 
för medinflytande. Deras synpunkter blir inte efterfrågade och de 
känner sig inte delaktiga i beslutssituationer. I min generation, 
80-talisterna, vill vi gärna ha ett jobb som betyder något. Vi vill 
göra skillnad men också ha saker som är viktiga utanför jobbet. Vi 
vill starta eget men inte jobba ensamma. Så varför startar inte fler 
eget tillsammans – nämligen kooperativ?

Att våga satsa på en idé och att förverkliga en dröm är lättare 
om man gör det tillsammans med andra. Med andra som har 
annan kunskap men som har samma dröm och jobbar för samma 
mål. Att gå in på lika villkor och känna att ens kunskap, åsikter 
och tankar är lika viktiga som någon annans och att det är tillsam-
mans som man blir starkare. Att från början ha diskuterat igenom 
värderingar som ligger till grund för det man gör, varje dag. Att 
jämlikt och demokratiskt driva ett företag. För vissa kanske det 
låter för bra för att vara sant men precis detta är grunden för all 
kooperativ verksamhet. Som kristdemokrat, kan jag inte låta bli 
att slås av likheten mellan kooperationens principer och kristde-
mokratins grunder!
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demokratiska aspekterna i medlemsnytta och 
gemensamt ägande.

DEN KIDNAPPADE  
KOOPERATIONEN
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e kOOpeRATIvA väRDeNA HAR kIDNAppATS av hö-
gern för att genomföra privatiseringar och lämpa över 
det kollektiva ansvaret för det gemensamma på det så 
kallade civilsamhället. Gemensamma samhällsproblem 
reduceras till privatsaker, för de närmast sörjande att 
lösa. Men utöver en slags »låtsas-diskussion« är de koo-
perativa värdena inte särskilt omdiskuterade i Sverige 

idag. Detta är anmärkningsvärt med tanke på arbetarrörelsens 
starka koppling till dem ur ett historiskt perspektiv. Kooperativen 
kan utgöra exempel på hur vi kan börja göra politik istället för att 
bara tala den. Men det är inte i de småskaliga kooperativen som 
verklig förändring sker. Istället för att ersätta den offentliga välfär-
den borde kooperativen och civilsamhället erbjuda alternativ till 
storföretagen i näringslivet.

LOkALT eNgAgeMANg BLIR LOkALT TvÅNg

Privatiseringar och utförsäljningar säljs in med en argumentation 
om att småskaliga kooperativ ska ersätta dåligt fungerande offent-
lig verksamhet. 

En växande så kallad social ekonomi likställs med en för-
djupad demokrati. Men verkligheten är ofta den motsatta. När 
samhällsservice försvinner från landsbygden förväntas lokalbe-
folkningen uppfinna egna sätt att bibehålla nödvändig service. 
Det som tidigare var det allmännas uppgift har ålagts byalag och 
lokala föreningar. Det är ett stort problem att grundläggande 
samhällsservice försvinner från landsbygden och de människor 
som lever där förväntas själva att upprätthålla den. Visst är lo-
kalt engagemang fantastiskt och många gånger nödvändigt. Men 
det vi ser idag är på många sätt en konsekvens av den minskade 
offentliga sektorn och de lönsamhetskrav som etablerats inom 
traditionella välfärdssektorer. Ett engagemang framtvingat av ett 
samhälle som sviker. 

Tvärtemot denna skenargumentation är de kooperativa värde-
na historiskt kopplade till en arbetarrörelse som hade ambitioner 
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om en fördjupad demokrati och en rättvisare fördelning av sam-
hällets resurser. 

ARBeTARRÖReLSeN OCH De kOOpeRATIvA väRDeNA 

Historiskt sett har arbetarrörelsen haft en nära relation till det 
kooperativa arbetssättet och de kooperativa värdena. Delar av de 
välfärdssystem som idag är offentliga byggdes av människor som 
gick samman utan statlig inblandning. 

Arbetslöshetsförsäkringen organiserades av arbetare för att 
minska riskerna för lönedumpning. A-kassan var till en början 
»privat« i bemärkelsen att den fullt ut finansierades av arbetarna 
själva. Men arbetarrörelsens representanter i riksdagen motione-
rade tidigt om ett statligt ansvar för försäkringen, vilket genom-
fördes 1934 när de fackligt administrerade a-kassorna fick stats-
bidrag. Idag vill borgerligheten göra arbetslöshetsförsäkringen 
obligatorisk. Regeringens förändringar av försäkringen har varit 
ett av de viktigaste medlen för att förändra den svenska model-
len på arbetsmarknaden. En obligatorisk försäkring som inte är 
knuten till frivilligt medlemskap och till fackförbunden skulle 
försvaga löntagarnas ställning rejält. Eftersom när de fackliga 
organisationerna förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden 
är dess styrka totalt avhängigt medlemsantalet. Med en helt fri-
stående arbetslöshetsförsäkring skulle konceptet och nyttan med 
medlemskapet i fackliga organisationer bli otydligt. Detta skulle 
resultera i färre medlemmar och svagare fack. 

Det är symptomatiskt att de kooperativa värdena och det så 
kallade civilsamhället samtidigt flitigt används i högerns retorik 
för att minska det offentliga ägandet. Poängen med en generös 
och omfattande A-kassa beskrivs väl i ett tal som Hans Karlsson 
höll vid LO-kongressen 1996. 

Tänk er ett köksbord. Runt bordet sitter fjorton smeder. Det 
är alla smeder i samma stad. De är upprörda över de låga 
lönerna. De räcker inte till mat till barnen. Runt bordet lovar 
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de varandra att ingen ska arbeta längre för en lön lägre än 22 
öre i timmen. Och att ingen av dem ska arbeta på söndagar. 
På bordet lägger alla 25 öre i den tomma kakburken. För de 
förstår alla att de måste spara pengar för att stå starka om de 
ska kunna tvinga arbetsgivarna att acceptera deras krav. Kak-
burken är deras första strejkkassa. Men en av fjorton är ändå 
osäker. Han har inget arbete och tycker att kravet på 22 öre är 
för högt. De andra måste nöja sig med mindre annars kommer 
han inte att få något arbete. Då tar en av de övriga sin tomma 
kaffekopp och ställer den mitt på bordet. I den lägger alla en 
krona. Det räcker till en veckas lön för den som inte arbete har. 
Den urdruckna kaffekoppen är deras första arbetslöshetskassa. 

Hand i hand med arbetarrörelsens kamp för en generell välfärd 
fanns den kooperativa verksamheten. Kooperationen var under 
nittonhundratalets början och en lång tid framöver ett sätt att se 
till att alla fick tillgång till så basala saker som mat på bordet. Även 
i Konsum var man främst medlem, inte bara kund. För att säker-
ställa kvalitativa varor och låga priser förvärvades och ägdes egna 
fabriker. Produktionen i fabrikerna bestod både i livsmedel såsom 
margarin och exempelvis skoindustri. Kooperationens syfte var 
inte att en privat ägare skulle tjäna så mycket pengar som möjligt, 
utan att medlemmarna skulle kunna ha möjlighet att konsumera 
till rimliga priser. 

pRIvATISeRINgARNAS eRA

På Vänsterpartiets makt- och ägandekonferens 2001 formulera-
des en början till en strategi för ökad demokratisering. Tyvärr 
kan man konstatera att utvecklingen i Sverige har varit den direkt 
motsatta. 

Målet för strategin är ekonomisk demokrati där alla har ett 
reellt inflytande över produktion och ekonomi och också inne-
har makten och inflytandet på arbetsplatser och i vardagen. 
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Det förutsätter en förändring av de ägarförhållanden vi har 
idag. En modern socialistisk strategi måste bygga på en rö-
relse underifrån och på en mångfald av gemensamma ägan-
deformer. Den övergripande strategin är att successivt öka 
det gemensamma, demokratiska ägandet i förhållande till det 
privata så att huvuddelen av näringslivet demokratiseras och 
ägs gemensamt. Kapitalismen är global och då måste vänstern 
bygga socialistiska motmakter på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå.

På ett samhälleligt plan har småskaligt kooperativt ägande inte 
särskilt stor inverkan. Visst är det både bra och trevligt med små 
butiker som säljer »solidariskt« producerade varor. Och visst blir 
man varm i hjärtat av alla bygdeföreningar som lyckas få orten att 
leva trots alla nedläggningar. Men att använda den kooperativa 
företagsformen för att uppnå större samhälleliga demokratise-
ringar är idag inte särskilt verkningsfullt. 

De utförsäljningar som äger rum i den lukrativa välfärdssek-
torn görs väldigt sällan till verkligt kooperativa förvaltare. I reali-
teten är de så kallade »personalkooperativen« ofta ett sätt att tjäna 
snabba cash för de delar av personalstyrkan som går samman för 
att köpa loss en vårdcentral eller en skola. 

Möjligheten att ta över välfärdsverksamhet för en billig pen-
ning är en central del i borgerlighetens politiska idé. Den fria eta-
bleringsrätten innebär ungefär samma sak, med den skillnaden 
att ägarna måste bygga upp en kundkrets. Finansieringen står 
skattebetalarna för, och risker som finns inom andra branscher 
finns inte inom välfärden eftersom efterfrågan bygger på faktiska 
och upplevda behov, lagstiftning och annat som garanterar tillflö-
det av kunder. De som kallas små kooperativ är i själva verket ofta 
miljonaffärer för de som tar över. Ofta är det exempelvis enbart 
läkarna på vårdcentralen som ingår i det gemensamma ägandet. 
De har ett uppenbart intresse av att hålla fler eventuella ägare ut-
anför och dyra »kunder« borta från verksamheten, för att på så vis 
maximera vinstutdelningen. Vanligt är också att de verksamheter 
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som avknoppats till mindre »kooperativ« inom kort säljs till något 
av de större välfärdsföretagen. Vid den numera skandalomsusade 
försäljningen av vårdcentralen Serafen på Kungsholmen i Stock-
holm, var det sex läkare som arbetade på vårdcentralen som fick 
köpa den – till en minst sagt billig penning. De 700 000 kronor 
läkargruppen betalade år 2008, mångdubblades när de nyligen 
sålde Serafen vidare till en av vårdjättarna, Capio, för omkring 20 
miljoner kronor. 

När vårdinrättningar knoppas av, är det generellt heller inte så att 
patienterna är medlemmar som kan kräva någon slags återbäring. 

ATT gÖRA pOLITIk

I Holland startade det socialistiska partiet SP en egen vårdverk-
samhet. Delvis för att det behövdes men också för att sätta fingret 
på problem som behövde en lösning. Till vissa delar är den ge-
nerella välfärden idag så pass tillbakarullad att liknande initiativ 
från den svenska arbetarrörelsen skulle vara önskvärda. Men 
målsättningen måste vara politisk. Det ska inte handla om att yt-
terligare ge kraft till argumenten om det »civila samhället« som 
den samhällsbärande kraften, utan vara ett sätt att skapa politiskt 
förtroende och att sätta ett politiskt tryck på förbättringar av den 
generella välfärden. 

Vänsterpartiet antog på kongressen 2012 ett strategidokument, 
vilket innehåller ett begrepp om att »göra politik«. Begreppet 
handlar om att välfärden idag är så pass tillbakaträngd att arbe-
tarrörelsen borde inspireras av sin egen historia av självständigt 
organiserade verksamheter. Man menar att det inte längre enbart 
går att prata politik – istället måste man börja göra politik. Det kan 
till exempel handla om att upprätta kontor för juridisk rådgivning 
till utförsäkrade eller att organisera fritidsaktiviteter för ungdo-
mar. Samtidigt betonas vikten av att inte ersätta den generella 
välfärden. Poängen ska istället vara att genom handling belysa de 
problem som finns samtidigt som det ställs krav på samhälleliga 
politiska förändringar. 
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Ett intressant exempel är Rosengrenska stiftelsen, som visser-
ligen inte är ett kooperativ i egentlig mening, utan ett nätverk av 
medicinsk- och vårdpersonal, vars arbete går ut på att gå in där 
välfärden brister. Den erbjuder sjukvård till flyktingar som inte 
har rätt till detta enligt det svenska systemet och har den uttalade 
målsättningen att avskaffa sig själva. »Sjukvård borde inte behöva 
lita till ideella krafter« skriver man på sin hemsida. Rosengrenska 
stiftelsen är ett bra exempel på en del av en social ekonomi som i 
dagsläget både är nödvändig och önskvärd. Utan ett socialt enga-
gemang för asylsökandes rätt till vård, där man i praktisk hand-
ling går in och erbjuder det samhället inte tar ansvar för, skulle 
vi se många fler mänskliga tragedier. Samtidigt är organisationen 
medveten om att det på lång sikt krävs en politisk förändring som 
skulle göra deras verksamhet meningslös. 

eN FÖRDjupAD DeMOkRATI 

Det ska inte stickas under stol med att det finns brister inom den 
offentliga sektorn, vad gäller demokratin på arbetsplatserna. De 
anställdas inflytande över sin arbetssituation och verksamheter-
nas utformning behöver öka. Argumenten för avknoppningar 
och ökat inslag av sociala företagsformer hämtar näring ur reella 
upplevelser av för lite inflytande för personalen inom offentlig 
sektor. Här behöver arbetarrörelsen hitta ett eget svar, inte bara i 
argumentation, utan också genom att visa att bilden av den offent-
liga sektorn som en byråkratisk koloss inte behöver stämma. Vän-
sterstyrda kommuner borde öka ambitionsnivån när det gäller att 
ge personalen ökat inflytande, vid sidan av nödvändiga satsningar 
på ökad personaltäthet och bättre arbetsvillkor. 

Ägandeformen är aldrig målet, om det inte används för det som 
är tänkt; att fördjupa demokratin. Ett ökat statligt ägande innebär 
inte per automatik att detta sker inom alla områden, men det är 
en förutsättning för att skapa ett större utrymme. Att fler om-
råden inom ekonomin demokratiseras är nödvändigt. Vill man 
göra det enkelt för sig, kan man beskriva det som att principen en 
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person en röst ska gälla inom fler områden och under fler dagar 
än på valdagen. När vi använder de gemensamma resurserna till 
de gemensamma behoven kan vi bygga den bästa välfärden och 
de bästa arbetsplatserna. Därför är marknadstänket inom väl-
färdssektorn både ineffektivt och ett sätt att minska demokratin. 
Borgerligheten målar upp en nidbild om att staten står emot det 
civila samhället. Att dessa har motstridiga intressen. Små perso-
nalkooperativ mot gigantiska landstingsverksamheter. I statens 
offentliga utredning SOU:2002, »En uthållig demokrati«, under-
stryks vikten av att fokusera mer på individuella initiativ och an-
svarstagande. Genomgående i slutbetänkandet presenteras idén 
om att civilsamhället ska stärkas gentemot en alltför centraliserad 
och byråkratisk välfärdsstat. Statsmakten bör hålla sig borta från 
så många områden som möjligt för att frigöra medborgarnas en-
gagemanget i civilsamhället, enligt utredningen. 

vägeN FRAMÅT

Arbetarrörelsens långa historia av folkrörelsearbete och koope-
rativ är något som bör värnas om och utvecklas. Men att delar av 
vänstern hänvisar till den sociala ekonomin som ett led i den tra-
ditionen är olyckligt. Folkrörelser kan inte ersätta den offentliga 
sektorn. I praktiken är det tvärtom. Om det gemensamma tar an-
svar för att det finns en rimlig service i glesbygden, att alla får rätt 
till sjukvård och utbildning, kan det civila engagemanget frigöras 
till så mycket annat. Samtidigt vore en utveckling med en stark 
kooperation inom traditionella näringslivsbranscher intressant. 

En modern kooperation har ett existensberättigande i att vara 
någonting annat än ett företag bland alla andra. För arbetsplats-
demokratin kan det för personalen innebära ett större inflytande 
över sin egen arbetssituation med det kooperativa ägandet. Sam-
tidigt innebär kooperativt ägande inte alltid detsamma som en 
ökad demokratisering av ekonomin. Ett företag kan vara koopera-
tivt, utan att stora demokrativinster görs. Det vore dumt att inbilla 
sig att ägandeformen är en garant för arbetsplatsdemokrati. Det 
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finns kooperativa företag där antalet ägare hålls nere, eftersom in-
kludering av fler ägare, också innebär att fler ska dela på vinsten. 
Jag landar i att de kooperativa verksamheter som har den största 
möjligheten att påverka samhällsutvecklingen är de som har ett 
öppet och aktivt medlemskap. Där inte ägandet begränsas till per-
sonalen, utan inkluderar medlemmar, kunder, brukare. Samtidigt 
måste engagemanget vara enkelt och tillgängligt. Annars riskerar 
det att bli ett luftslott. Eller något som är få förunnat, nämligen 
de som har tid och är mest hängivna. Konsum har inte lyckats 
med ett brett engagemang och har dessutom varit i konflikt med 
facket om arbetsvillkoren för lagerarbetare. Därför behövs en 
uppryckning om man på allvar vill hävda att man står upp för de 
kooperativa värdena. 

Om värdet med kooperativt ägande är medlemsnytta och de-
mokratisering, bör den kooperativa framtiden inte ligga inom de 
typiska välfärdsområdenas område, utan snarare ersätta privat 
ägande. Arbetarrörelsen bör bli duktigare på att försvara – och 
utveckla – sina landvinningar, och inte låta sig förföras av idén 
om en social ekonomi som ska råda bot på de brister som finns 
inom den offentliga sektorn. Det vore direkt dåligt att ge upp det 
som tagit hundra år att kämpa sig till. Samtidigt ser vi hur den ge-
nerella välfärden allt mer urholkas och att tillsammans med civila 
krafter organisera ersättning för detta har blivit den enda utvägen. 

Vänstern och den samlade arbetarrörelsen måste formulera en 
offensiv mot den utveckling som skapar ojämlikhet och allt större 
klyftor mellan människor. Sverige skulle må bra av en bred debatt 
om ökad demokratisering av ekonomin och av arbetsplatserna. 





63

KAPITEL 4

foto: LInnEA  oRnStEIn

MATTIAS HALLBeRg är aktiv i Moderata Ung-
domsförbundet och är Vice Ordförande för LSU 
– Sveriges Ungdomsorganisationer. Han jobbar 
också som politisk sekreterare på Moderaternas 
riksdagskansli. Här varnar han för att hylla for-
men framför innehållet; det är de goda exemplen 
som kan få kooperativen att lyfta och låta dem bli 
verkliga konkurrenter till de andra associations-
formerna.

KOmmER  
KOOPERATIvEN KLARA 
KONKuRRENsEN?
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 N
äR jAg TäNkeR pÅ kOOpeRATIveNS FRAMTID är jag 
inte säker på om jag spår en livskraftig framtid för den 
kooperativa rörelsen och för kooperativet som verk-
samhetsform. Bland mina vänner som är entreprenö-
rer finns det ingen som har startat ett kooperativ. Dä-
remot finns det gott om enskilda firmor, handelsbolag, 
aktiebolag och ideella föreningar. Det beror antagligen 

inte på att kooperativ är en verksamhetsform som helt saknar för-
delar. Titta bara på alla de stora företag både nationellt och inter-
nationellt drivs som kooperativ. Det största svenska kooperativet 
är Kooperativa Förbundet som omsatte över 37 miljarder kronor 
2011. Men jag tycker mig kunna se en trend där andra verksam-
hetsformer blir allt effektivare på att attrahera driftiga, unga män-
niskor. Det går att göra en parallell till universitetsvärlden där 
man kan se att den ekonomiska vetenskapen mer eller mindre har 
kolonialiserat andra samhällsvetenskapliga discipliner. På samma 
sätt tycker jag att man kan se att företag håller på att vinna mark i 
vad s skulle kunna karakteriseras som en kamp mellan verksam-
hetsformerna. Det blir allra tydligast genom att allt fler företag 
börjar intressera sig för samhällsansvar, socialt entreprenörskap, 
CSR och hållbarhetsredovisningar som tidigare varit några av 
kooperativens paradgrenar. Denna framryckning sker troligtvis 
eftersom det finns aktörer som är duktiga på att förespråka före-
tagsformen för den som vill starta och driva en verksamhet.

Varför har det blivit såhär? Fungerar inte kooperationen bland 
ungdomar? Är det fel på den kooperativa formen eller beror det 
bara på att man har varit för dålig på att marknadsföra den?

FÖReTAgeN – MARkNADSekONOMINS MOTOR

Jag har personligen alltid haft svårt att förstå mig på kooperativ. I 
ärlighetens namn tror jag att det finns något krångligt med koo-
perativets kompromissartade natur. Företagens grundidé är på 
något sätt lättare att förstå. Det behövs en juridisk person när man 
bedriver en affärsverksamhet. När man har som syfte att tjäna 
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pengar och ge en ekonomisk vinst till ägaren finns det också en 
naturlig poäng i att ha en sluten association. När jag växte upp och 
började forma en politisk uppfattning var också synen på företag 
något som jag förstod var viktigt. I ett land som präglats så starkt 
av konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare var man i prak-
tiken tvungen att välja sida. Det kan verka som ett binärt sätt att 
tänka, men det passar också in i politikens konfliktsökande natur. 
Jag fick berättat för mig om löntagarstriden och hur företagare 
har motverkats i alla år. Det lät som en dålig idé, min upplevelse 
var nämligen snarare den att företag berikar tillvaron. De erbju-
der viktiga tjänster och möjligheter som jag annars inte skulle ha 
haft tillgång till. De erbjuder en infrastruktur som på många sätt 
är häpnadsväckande komplex och på grund av principen om fri 
konkurrens anser jag att man kan lita på att marknadsmekanis-
mer ser till att dåliga företag sållas bort och goda premieras. Att 
börja filosofera över komplexiteten i vår moderna ekonomi är 
minst sagt fascinerande. Så många led och så många producenter 
är involverade i att skapa de allra vanligaste av förbrukningsvaror, 
varor vi alla tar för givet. Det finns en trygghet i de marknads-
ekonomiska principerna om konkurrens, utbud och efterfrågan 
med mera. Jag läste Adam Smith och kände att världen var logiskt 
ordnad och att principen om att gynna egennyttan också skulle 
gynna kollektivet. Kooperativ var där knappast ett alternativ. I 
den mån de inte använder sig av äganderätt, förtjänstprincip och 
egennytta tänkte jag att de inte skulle nå samma framgång som fö-
retagen. Och därmed skulle marknadsekonomin inte gynna dem.

Argumentet för kooperativ är dock deras påstådda samhälls-
nytta. De tar ansvar för medarbetarna och kunderna, miljön och 
för rättvisa. Men jag har aldrig haft svårt att identifiera samhälls-
nyttan hos företag. Eftersom det finns pengar att tjäna på att starta 
företag finns det också incitament till risktagande för individer. 
Detta risktagande är en stor del av det som utvecklar ett samhälle. 
Men risktagande leder också ofta till misslyckanden och man ska 
bära med sig att de flesta företag som startas aldrig blir riktigt 
lönsamma och sällan ger en return on investment om man räknar 
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på hur mycket tid och ansträngning enskilda entreprenörer lägger 
ned. Företagen är också motorn bakom tillväxten i ett samhälle. 
Den föreslagna nyttigheten som kooperativen sägs stå för kan 
ju inte vara gratis. Jag lärde mig snabbt att det inte finns några 
gratisluncher. Sådana skulle ju då behöva betalas av minskade 
tillväxtanspråk exempelvis, något som är dåligt för hela samhället. 

kOOpeRATIv — eN ONÖDIg HyBRID?

Den andra associationsformen, som jag har erfarenhet av, är den 
ideella organisationen. Föreningen som bygger på medlemskap 
och som inte handlar om att skapa ekonomisk vinst, locka till sig 
kapital och sälja varor, produkter eller tjänster. En ideell förening 
är snarare ett sätt att institutionalisera ett möte mellan människor 
där man delar ett gemensamt syfte och försöker uppnå ett gemen-
samt mål. Själva föreningsformen ideell organisation är också 
ganska fantastisk när man tänker på det. Det är på ett sätt den 
ultimata liberala organisationsformen. Det finns i stort sätt inga 
juridiska regleringar av ideella föreningar i Sverige. Det är bara 
när man omsätter en viss summa pengar som krav på bokföring 
slår in. Man kan helt fritt skapa vilken struktur man vill och fylla 
den med vilken verksamhet man än önskar. Inte nog med att den 
inte omgärdas av juridiska regleringar, det finns varken facit eller 
en allenarådande tradition som man måste hålla sig efter. Varje 
förening gör så som medlemmarna har kommit överens om ge-
mensamt, ingen annan kan överklaga besluten. Ideella föreningar 
är helt enkelt den bästa av alla fria associationer som det moderna, 
liberala och demokratiska samhället vilar på. Dessutom utgör de 
grunden till vår demokrati – våra politiska partier är alla ideella 
organisationer!

På det här viset rättfärdigar jag gärna både företag och ideella 
organisationer, men när det kommer till kooperativ är jag alltså 
mer tveksam. Ända sedan jag fick min första genomgång av de 
olika associationsformerna har jag haft svårt att förstå konceptet 
med ekonomiska föreningar. (Det var för övrigt på en föreläsning 
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i regi av en ungdomsorganisation, vilket på ett sätt är ett under-
betyg till skolan som under 13 års skolgång inte lyckats förklara 
associationsformerna för mig.) Som jag ser det har man bara tagit 
medlemsidéen och kombinerat den med vinsttanken från före-
tagen. Är det en ideell förening som vill vara ett företag? Eller 
är det ett företag som vill vara en förening? Efter lite ytterligare 
förklaringar och egna efterforskningar förstod jag formen främst 
var till för bostadsrättsföreningar exempelvis. Det är förståeligt att 
jag som moderat inte nappade på idén. Bostadsrättsföreningen är 
ju en reglering av ägandeformen som förutsätter kollektivt ägande 
och som förbjuder privat ägande av bostäder. Högern var emot när 
det infördes på 1930-talet, och en av de bostadspolitiska reformer 
som förhoppningsvis kommer få störst genomslag som Alliansre-
geringen gjort är ägarlägenheter. Kooperativ är kort och gott ett 
företag med anspråk på samhällsansvar och krånglig ägarstruktur. 

FORMeN BeTyDeR INgeNTINg, INNeHÅLLeT äR ALLT

Jag har förstått att människor och organisationer som förespråkar 
en kooperativ form för att bedriva verksamhet inte bara före-
språkar den ekonomiska föreningen utan också vissa värderingar 
och principer. Enligt International Co-operative Alliance gäller 
följande »Co-operatives are based on the values of self-help, self-
responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the 
tradition of their founders, co-operative members believe in the 
ethical values of honesty, openness, social responsibility and ca-
ring for others.«. Fritt översatt ska alltså kooperativ stå för »själv-
hjälp, eget ansvar, demokrati, jämlikhet, skälighet och solidaritet. 
Deras medlemmar ska vara ärliga, öppna, socialt ansvarstagande 
och bry sig om andra. Detta är antagligen det jag har svårast att 
förstå. Hur menar man att de här värderingarna eller principerna 
förhåller sig till själva formen? För företag och ideella organi-
sationer finns det också krav. Företag måste ha som syfte att gå 
med ekonomiskt vinst och ideella organisationer får inte ha som 
syfte att göra ekonomisk vinst. Men det är ju inte en värdering. 
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Att försöka gå med vinst är ett verksamhetsmässigt anspråk, inget 
mer. Det verkar som att kooperativen anknyter till en större ideo-
logisk tankegång, och försöker översätta den i en form, en metod. 
Något som jag anser är mycket märkligt. 

När jag ser på den politiska och samhälleliga diskussionen i 
Sverige tycker jag nämligen att människor förutsätter samband 
mellan form och värderingar överallt. Det är i sig inget kon-
stigt om man tar i beaktande att Sverige har varit ett land som 
präglats av vänstertänkande – att blanda form med värdering är 
i grund och botten en marxistisk tankegång. Värderingar och 
idéer springer ur materiella förutsättningar. Framför allt hur eko-
nomi och ekonomiska förehavanden är organiserade. Enligt den 
marxistiska skolan skapar kapitalismen per automatik förtryck av 
arbetare. Vi hittar den här tanken överallt. Enligt en vänstertradi-
tion är skolor som drivs med en politisk nämnd och kommunal-
förvaltning som huvudman per definition bättre än skolor som 
drivs av företag. Här har ju också kooperativet sats på en piedestal 
just eftersom man har köpt idén om att en viss organisation ger 
en viss uppsättning värderingar. Men kooperativen riskerar också 
att framstå som oprofessionella just eftersom de förutsätts vara 
värderingsdrivna. Enligt den gängse bilden blir det kaos om en 
entreprenör får driva en skola framför allt om den lyckas göra det 
med vinst. Idén som säger att formen kooperativ är den bästa för 
att kombinera ekonomiska och sociala värden är jag tveksam till 
och tyder enligt mig på ett milt marxistiskt tankesätt. 

I det första numret av tidskriften Kurage intervjuas tre personer 
om just driftsformer för friskolor, Anders Hultin, grundare och ti-
digare VD för Kunskapskolan AB, Eva-Britt Lilja Rönnholm, rek-
tor för en kooperativt ägd friskola och Patrik Waldenström, ord-
förande i föreningen Idéburen skola. Både Kunskapsskolan, som 
är ett aktiebolag och därmed vinstdrivande, och den kooperativa 
friskolan uttrycker ungefär samma syften med att starta sina verk-
samheter, nämligen att skapa något som inte funnits tidigare. På 
frågan om varför den ena skolan valt kooperativ som driftsform 
tar rektorn Eva-Britt Lilja upp argument som en platt organisation, 
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bra könsfördelning samt en närkontakt med lyhörda pedagoger 
där alla får komma med idéer, tankar och kritik. Jag ser ingen an-
ledning till varför dessa arbetsmetoder är unika för kooperativet 
och inte skulle kunna implementeras inom såväl ett vinsdrivande 
företag som en kommunal skola. Även Patrik Waldenström, som 
alltså är ordförande i föreningen Idéburen skola, ger uttryck för 
tanken att olika driftsformer avgör om drivkrafterna är bra eller 
dåliga: »Vinst är en dålig drivkraft i skolverksamheten. En ägares 
drivkraft skiljer sig beroende på om det är en stiftelse, ett föräldra-
kooperativ eller ett riskkapitalbolag.« Den enda slutsatsen jag kan 
dra utifrån det resonemanget är att han anser att drivkraften för 
en verksamhet bestäms av driftsformen och inte av människorna 
som jobbar i verksamheten. Andreas Linderyd är inne på något 
liknande i Sektor3:s rapport »Frihet utan oberoende – Civila 
samhället och relationen till stat och kommun«. Under rubriken 
»Självgodhetens kultur?« kritiserar han företrädare för civilsam-
hället för att stödja sina argument om civilsamhällets särart på 
ideologiska utfästelser snarare än på praktiska och empiriska 
grunder. Han menar att det ännu inte finns några bevis på att till 
exempel välfärdstjänster blir bättre utförda av civilsamhällesak-
törer än kommun eller näringsliv och den moraliska elitismen 
som civilsamhället uppvisar därmed inte är klädsam. Här ser vi 
ett liknande marxistiskt felslut som när formen likställs med vär-
dering. Den moraliska elitism som Linderyd syftar till springer ur 
ett för stort fokus på strukturer och en för stark tilltro till att de 
påverkar verksamheter och människor. Analysen bygger återigen 
på att den icke-vinstdrivande formen är moraliskt högre än den 
vinst-drivande, och att resultaten därför kommer att bli bättre för 
brukare och kunder. Jag anser att detta är fel. Snarare tror jag att 
framgångsrikt kunna kombinera sociala och ekonomiska värden i 
högre utsträckning handlar om vilka värderingar människorna 
som driver en verksamhet har än hur verksamheten är organise-
rad. Ett mer liberalt eller till och med konservativt förhållnings-
sätt till formfrågor är att människor och värderingar existerar 
formneutralt. Formen betyder ingenting, innehållet är allt. Nu 
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pågår en diskussion om vinster i välfärdsverksamheter som drivs 
av företag. Vad är skillnaden om en kooperativt driven välfärds-
verksamhet försummar kvaliteten och samtidigt höjer lönerna för 
personalen? Är något alternativ bättre? Mer moraliskt? Eller mer 
samhällsnyttigt? Poängen är att det är lätt att tänka sig omoraliska 
kooperativ som inte är samhällsnyttiga. 

Det kan låta paradoxalt, men jag tror att en nödvändig insikt för 
alla som vill nå framgång i att förespråka en formfråga är att form 
inte spelar särskilt stor roll för resultatet. När man inser att form 
inte är viktigt kan man sluta ha ett sentimentalt förhållningssätt 
till den. Man behöver inte predika värderingar och principer, is-
tället bör man fokusera på det centrala – verksamheten. Männis-
kor gillar inte att bli uppfostrade efter en given moralisk mall, de 
vill hitta sina egna värderingar genom ett sökande. Det är viktigt 
att skilja på mål och medel. För de flesta tror jag att verksamheten 
är målet, formen är något som främjar den. En viss form passar en 
viss verksamhet, inte vissa värderingar eller grupper i samhället. 
Utgångspunkten borde vara att det ska råda marknadsekonomi 
och konkurrens även när det gäller drifts- och ägandeformer. Vi 
ska ha lagar och regler som varken uppmuntrar eller missgyn-
nar någon form. Då får människor som vill starta en verksamhet 
bestämma form utifrån sina egna preferenser. Jag tror också att 
lagstiftningen kommer att gå i den här riktningen och främja en 
större harmonisering av villkor. Här är ägarlägenheter är ett första 
viktigt steg. Jag kan bestämma om jag vill äga min bostad själv 
eller gemensamt, även om jag bor i lägenhet. 

kOMMeR kOOpeRATIveN kLARA kONkuRReNSeN?

Förlängningen av resonemanget, att olika associationsformer 
passar olika värderingar bättre än andra, är att de också passar 
särskilda grupper bättre. För när man har ett strukturperspektiv 
korrelerar också grupptillhörighet med värderingar. I en forsk-
ningsgenomgång vi fick om kooperativ pekades kvinnor, ung-
domar och funktionshindrade ut som potentiella grupper där 
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kooperativ skulle kunna vara attraktivare som driftsform. Men 
man tenderar att glömma bort att genomsnitt säger väldigt lite 
om individer och att inomgruppsvariansen inom stora svepande 
gruppindelningar som ungdomar, kvinnor och funktionshindrade 
oftast är större än mellangruppsvariansen. Låt säga att kvinnor är 
generellt mer intresserade av att driva en verksamhet tillsamman 
med andra än män. Det säger för det första ingenting om hur åsik-
terna är fördelade bland kvinnor och det säger absolut inget om 
hur en enskild kvinna ställer sig till frågan. Jag tror det är farligt 
att göra för svepande uppdelningar. Det enda man säkert kan veta 
är att nästan alla åsikter, värderingar, ambitioner och inställningar 
finns representerade i nästan alla grupper. Om man fokuserar på 
att hitta rätt individer istället för rätt grupper att vända sig till tror 
jag att man kommer mycket längre. Detta grupptänkande och kol-
lektiviserande kan också leda till stereotyper som i längden blir till 
självuppfyllande profetior. Till exempel har det funnits en idé om 
att ungdomar inte vill organisera sig i traditionella organisationer 
längre. Engagemanget ska vara mycket mer nätverksbaserat för att 
attrahera ungdomar. Detta kopplas då samman med att ungdo-
mar har värderingar som inte stämmer överens med den gängse 
bilden av engagemang i ideella föreningar. För att passa in där ska 
man vara en paragrafryttare som gillar att läsa stadgar och sitta 
på möten. Detta är fel. Det finns tusentals ungdomar som inte alls 
har något emot att vara med i vanliga organisationer. 

vAR äR De kOOpeRATIvA FÖReBILDeRNA?

Det kan låta banalt, men om det inte är hippt för unga människor 
att starta ett kooperativ så kommer tillväxten av förklarliga skäl 
vara dålig. Då kommer det fortsätta att vara Coop och Akade-
mibokhandeln som blir sinnebilden för kooperativen. Inte det 
småskaliga, lokala, nystartade, glödande, puttrande som ju är så 
viktigt för attraktionskraften. För även om det inte är ungdomar 
som är målgruppen för att starta ett kooperativ är det viktigt att 
nå människor i sina formbara år. Kooperativen saknar onekligen 
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moderna framgångssagor som man kan och vill föra vidare. För 
företagen är de lätträknade. Spotify och Skype är kanske de bästa 
svenska exemplen där framgång skapades ur en enkel men briljant 
idé. Drömmen för unga entreprenöriella personer är att bli nästa 
Instagram, ett företag som efter ett och ett halvt år på marknaden 
såldes för 1 miljard dollar. För ideella organisationer finns det färre 
förebilder, men man hittar ändå relativt nystartade exempel som 
Piratpartiet och Rättviseförmedlingen som på liknande sätt har 
nått ut till stora grupper. Här tror jag att den kooperativa rörelsen 
har något att lära sig. Den ideella och organisationsburna delen 
av det civila samhället har länge varit aktiva med att fånga upp 
unga människor och vinna dem för deras form genom ungdoms-
förbund och ungdomsorganisationer. Näringslivet, å sin sida, har 
Ung Företagsamhet vars räckvidd i dagsläget inte ska underskat-
tas och som antagligen kommer att växa ännu mer. De använder 
sig också för närvarande ett av de få undervisningssätt där man 
faktiskt på allvar använder sig av ett entreprenöriellt lärande och 
integrerar skolan i resten av samhället. 

Att kunna svara upp mot de krafter som förespråkar de andra 
associationsformerna, är enligt min mening kooperativens främ-
sta utmaning idag. Personligen kan man av olika sentimentala 
anledningar sörja om kooperativen skulle minska sin förekomst. 
Men i min roll som politiker ser jag inte ett egenvärde i att det 
finns en viss mängd av en viss organisationsform i samhället. Som 
liberal tycker jag visserligen att det civila samhället har en viktig 
roll att fylla som motvikt mot staten och den offentliga, våldsmo-
nopoldrivna, makten. Men hur detta civilsamhälle väljer att orga-
nisera sig är ju inte en uppgift för politiken att ha allt för mycket 
åsikter om. Därför tror jag inte att kooperativen ska springa efter 
politiska lösningar om man är orolig för framtiden eller återväx-
ten inom den egna verksamheten. Försök att påvisa kooperativens 
samhällsnytta är inte ett sätt att utvecklas. Kanske fungerar det 
för att argumentera mot hinder i den nuvarande regleringen som 
eventuellt anses missgynnar kooperativen. Men för att kunna bli 
livskraftig i framtiden måste man börja i sin egen rörelse och se 
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till att individnyttan är tillgodosedd för de människor som man 
förväntar sig driva rörelsen framåt. I sann folkrörelseanda, borde 
man alltså satsa på att entusiasmera den enskilda att engagera sig, 
att skapa något och göra vardagen för sig själv och sitt närsam-
hälle bättre.
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KAPITEL 5

foto: HEnRIK  PEEL

ReBeCkA CARLSSON är språkrör för Grön Ung-
dom. Tidigare har hon bl.a. drivit eget klimatfö-
retag, medgrundat organisationen Sustainergies 
och varit ungdomsrepresentant i regeringsde-
legationerna till FN:s kommissioner för hållbar 
utveckling och hållbar stadsutveckling. I detta 
kapitel beskriver hon den kooperativa formen 
som en logisk följd av en moderniserad ekonomi 
som sätter genuint värdeskapande, planetens 
begränsningar och välmående i fokus, och som 
består av företag som inte bara gör oss rika på 
pengar utan rika på riktigt.

FRAmTIDENs FÖRETAG 
sKALL INTE vARA LITE 
mINDRE DåLIGA – DE 
sKALL vARA bRA
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 J
Ag äR pÅ MITT LIvS kANSke OSexIgASTe ReSMÅL, 
en toapappersfabrik, en kakelfabrik och en heltäck-
ningsmattfabrik på den holländska landsbygden. Men 
förutom att bara producera toapapper, kakel och hel-
täckningsmattor så producerar dessa företag en helt 
ny ekonomi – cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi går 
teoretiskt ut på att avfall som fenomen försvinner. Alla 

material och all energi går i helt slutna cykler. Alla produkter 
designas smartare, så att det kan plockas isär, biologiskt material 
återförs till ekosystemet och allt annat material återvinns för evigt. 
Hela processen energisäkras också med 100 % förnybar energi för 
att inte heller skapa skräp indirekt. Det här är en helt ny ekonomi 
med ambitionen att inte bara vara lite mindre miljömässigt dålig 
utan helt bra och det är just denna kompromisslösa ambition om 
att vara genuint bra och värdeskapande rakt igenom som jag anser 
är kärnan i vår just nu viktigaste uppgift – moderniseringen av 
ekonomin.

Väl i politiken, där jag nu befinner mig en hel del av min vakna 
tid, finns det en del saker som jag tycker nästan är lite komiskt 
och genant att vi behöver ägna oss åt överhuvudtaget. Företags 
ekologiska och sociala ansvarstagande är ett sådant ämne. Idag 
är det hett att åka på konferens och diskutera hur företag skall 
kunna fortsätta göra ekonomisk vinst och samtidigt använda lite 
mindre barnarbete, investera lite mindre i porrindustrin, förgifta 
lite färre floder med miljögift som gör lokalbefolkningen lite min-
dre kroniskt sjuka, ge de anställda lite mindre usla arbetsvillkor 
och lite mindre total frånvaro från fackliga rättigheter osv. För det 
första tycker jag att det är vidrigt att det överhuvudtaget fortfa-
rande pågår. För det andra tycker jag att det är irrationellt för jag 
tror inte att någon mår bra av att arbeta i ett företag som ägnar sig 
åt sådan verksamhet. Jag tror inte att det är förenligt med hur vi 
vill vara och leva som människor. Jag tror inte att vi vill leva med 
dåligt samvete och försöka bli lite mindre dåliga. Jag tror att vi 
vill vara och göra bra. Och den självklara ambitionen vill jag att 
framtidens företag skall ha också. 
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Har då detta särskilt mycket att göra med kooperation? Svaret 
är både och. Å ena sidan gillar jag verkligen kooperation och för 
mig har den kooperativa ägandeformen en självklar och långt 
större plats i framtidens ekonomi än i dagens. Jag tror också att 
en decentraliserad ägandeform där fler är med och fattar beslu-
ten, berörs och tar ansvar för dem, även bäddar för bättre beslut. 
Det är ett sätt att försöka verka i en bredare och bättre ekonomi. 
Å andra sidan vill jag vara tydlig med att jag inte tycker att det 
räcker med att byta ägandeform för att skapa en ekonomi som är 
tillräckligt bra. Det finns gott om kooperativ som inte ägnar sig åt 
en moraliskt försvarbar verksamhet bara för att formen möjlig-
gör det. Snarare är det företagens högst prioriterade mål som är 
avgörande. Vilken organisations- eller ägandeform som används 
är alltid sekundärt och därför ingenting vi kan höja upp för sig. 
En ägandeform som skapar mervärde, såsom den kooperativa till 
exempel, blir i mina ögon en viktig och logisk följd om företagets 
mål är att skapa mervärde. Innehållet är det väsentliga, formen 
ska komma därefter. 

eN MODeRN ekONOMI – SOM TAR HäNSyN TILL jORDeNS 
BegRäNSNINgAR

Företag som är värdeskapande och följer tydliga samhällsförbätt-
rande mål är de viktigaste aktörerna i en modern ekonomi. Att 
starta ett kooperativ är i dagsläget en möjlighet att följa sådana 
mål, men i det långa loppet behöver vi en ekonomi som innehål-
ler incitamenten för att få alla verksamheter att agera utifrån ett 
helhetstänk. Ekonomin behöver utvecklas! Innan jag föreslår hur, 
vill jag först beskriva vad jag anser kännetecknar en bra, modern 
ekonomi. Dels är den kapabel att hantera vår tids största utma-
ningar. Dels utgår den ifrån hur vi människor egentligen vill leva 
våra liv och hur vi vill ha vårt samhälle. 

När det gäller vår tids största utmaningar kan de ekologiska 
kriserna inte nog understrykas. Klimatförändringarna är den 
främsta men långt ifrån den enda ekologiska utmaning vi står 
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inför. Tillsammans med alltför stora utsläpp av kemikalier, kraf-
tigt överbelastade ekosystem, sinande tillgång på fosfor osv. utgör 
de den största utmaning mänskligheten stått inför i modern tid. 
Att beskriva det som miljöproblem är samtidigt missvisande. Mil-
jön har inte tillnärmelsevis så stora problem som mänskligheten 
eller ekonomin till följd av dessa överträdelser. Utan fungerande 
ekosystem fungerar inte ekonomin och inte mänskligheten. Ut-
maningen blir också allt större med tanke på att vi blir allt fler. 
Redan år 2050 kommer vi att vara nio, kanske tio miljarder män-
niskor på jorden och med allt färre naturresurser och därmed allt 
mindre tillgång på mat vågar jag påstå att ingen levande människa 
idag vet hur det skall bli möjligt. Det enda vi kan vara säkra på är 
att det inte kommer att räcka med småkorrigeringar av det system 
och den ekonomi som skapade de stora kriser som vi nu behöver 
lösa. 

När det gäller hur vi vill leva våra liv egentligen så svarar de 
flesta människor i västerländska studier på området att de vill 
vara lyckliga och att de också tycker att det är det som samhället 
skall bidra till att möjliggöra. Jag vill här tydliggöra att det inte 
handlar om fejkade upplevelser på illegala substanser utan ett inre 
välmående från dag till dag och över tid.  Kanske är det därför 
också lika bra att tvingas göra om ekonomin i grunden även för 
oss människor. Enligt i princip all forskning på mänskligt välbe-
finnande har vi i västvärlden inte blivit mer välmående sedan 70-
talet, vissa forskare menar till och med sedan 50-talet. Paradoxalt 
nog har ekonomin samtidigt ständigt ökat kraftigt. Anledningen 
är att ekonomiskt och materiellt välstånd bara tycks ha förmågan 
att öka vårt välmående till en viss nivå. Därefter är det andra saker 
som påverkar hur bra våra liv blir, som relationer, känslan av att 
bidra till samhället, att trivas med sig själv, sin närmiljö. Många 
forskare menar också att dagens ekonomi inte förmår att ge oss 
mer av det som är mer värdefullt än pengar. Tvärtom producerar 
den faktiskt saker som försämrar vårt välmående, såsom stress, 
känsla av otillräcklighet, försämrad självkänsla osv. Jag kommer 
att komma tillbaka mer till detta längre fram. Sammanfattningsvis 
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anser jag att en modern ekonomi behöver hålla sig inom plane-
tens gränser och förmå att göra oss mer välmående. Därtill tycker 
jag att den också borde bidra till att minska världens orättvisor 
och att den gör rätt i att bidra till att stärka det sociala kapitalet – 
tilliten i samhället – som jag idag anser är kraftigt undervärderat.

FÖReTAgeNS vIkTIgASTe uppgIFT äR INTe ATT gÖRA OSS 
RIkA pÅ peNgAR – DeT äR ATT gÖRA OSS RIkA pÅ RIkTIgT

Det är dock inte bara i de stora ekonomiska strukturerna utan 
även i det lilla, i varje enskild verksamhet, som det måste ske 
en förändring. Det bredare tänk som jag redan inledningsvis 
efterfrågar måste ligga till grund för alla företag, oavsett om de 
är kooperativ eller aktiebolag. Men hur kan en verksamhet med 
ett sådant bredare tänk då se ut? Hur bör innehållet vara, om nu 
formen är något sekundärt? Jag vill här berätta om vad jag tycker 
kännetecknar ett riktigt bra företag som har mycket högre ambi-
tioner för sitt värdeskapande än att bara göra vinst. Efter det vill 
jag också diskutera vad jag tror ännu står i vägen för fler företag 
att förverkliga detta och vad vi, särskilt i politiken, kan göra för att 
skapa riktigt bra förutsättningar för företag som vill vara genuint 
bra i allt de gör.

Låt oss gå tillbaka till Holland där helteckningsmattföretaget 
Desso år 2008 började ställa om sin produktion från linjär mot 
cirkulär, och nu experimenterar med att ta principen om att inte 
vara mindre dåliga utan helt bra till varje del av företaget. De tog 
den till designavdelningen vilket har lett till att en del av deras 
sortiment numera ligger i lyxmärkenas butiker världen över. De 
tog mentaliteten till personalarbetet och resultatet blev först en 
drastisk sänkning i sjukfrånvaro och sedan också att deras an-
ställda började känna en genuin stolthet och meningsfullhet i 
sitt yrke. De ville numera heller inte bara minimera sin negativa 
påverkan på omgivningen utan även bidra positivt. Med verksam-
hetens utbyggda anläggningar som producerar förnybar energi 
kan de bidra till att även bygden förses med förnybar energi. Det 
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jag tyckte var allra mest inspirerande var hur de tog mentaliteten 
till själva produkten och försöker göra en heltäckningsmatta som 
inte bara har lite mindre av allt det dåliga som ofta förknippas 
med heltäckningsmattor, utan göra en heltäckningsmatta som är 
överlägsen andra golvlösningar. Resultatet blev världens första 
heltäckningsmatta som renar luften och därför lämpar sig extra 
bra i t.ex. skolor, sjukhus och dagis. 

När jag föreslår att alla företag borde ha lika höga ambitioner 
för sitt bidrag till samhället som Desso invänder en del med argu-
mentet att det inte är företagens uppgift att ägna sig åt samhälls-
förbättring eller världsförbättring. Företag, menar de, skall bara 
ägna sig åt att göra ekonomisk vinst för aktieägarna, precis som 
det står i aktiebolagsstiftningen. Det här med välmående får man 
ägna sig åt på fritiden och det här med att hantera vår tids stora 
utmaningar det får staten eller någon civilsamhällesorganisation 
ägna sig åt. Jag tycker för det första att det är ett dåligt argument 
att något skall fortsätta vara sämre än nödvändigt, bara för att det 
alltid har varit så. Om en så stor del av mänskligheten skall ägna 
en så stor del av sin tid i företag tycker jag att de skall ägna sig åt så 
bra saker som möjligt. Annars tycker jag att företag har spelat ut 
sin roll och bör ersättas av någon annan typ av organisationsform. 
Men helst vill jag att de reformeras – och som väl är gör många 
företag det också i just denna stund.

TRe FÖRäNDRINgAR!

Jag är övertygad om att många, kanske rentav alla, egentligen 
hellre skulle vilja äga och arbeta i ansvarstagande och genuint 
värdeskapande företag. Varför händer det då inte i ännu större 
utsträckning redan idag? 

Jag tänker nu gå igenom tre anledningar till att dagens före-
tag är så insnöade på en snäv definition av vinstökning istället 
för värdeökning i en bredare mening – den dåliga aktiebolags-
stiftningen, de alltför få incitamenten för att göra bra, samt en hel 
del förutfattade meningar – och vad jag vill att jag och andra i 



KAPITEL 5—Rebecka  caRlsson

81

politiken jobbar med för att åtgärda problemen och öppna för en 
bättre ekonomi. Låt oss ta dem i tur och ordning.

AkTIeBOLAgSSTIFTNINgeN

Kooperativ i all ära, men det som ännu tillämpas mest idag är 
aktiebolagsformen och där måste det ske viktiga förbättringar! 
Det första steget som jag tycker att vi ska ta mot en modern eko-
nomi är att ändra aktiebolagsstiftningen. Som den ser ut idag är 
det lagstiftat att ett företags överordnade mål skall vara att maxi-
mera den ekonomiska avkastningen för aktieägarna. Inte genuint 
värde, inte till de anställda, inte till samhället, inte till omvärlden; 
ekonomisk vinst för aktieägarna. 

Återigen tillbaka till Desso, där VD:n kan visa upp en rätt sjuk 
vinstökning för de senaste åren. Förutom att intresset för före-
taget och deras produkter ökat lavinartat, försvinner råvarukost-
naderna nästan helt när gamla mattor blir nya. VD:n håller upp 
vinstgrafen som påminner om en hockeyklubba men efter några 
sekunder tar han ner den och säger »Vår värdeökning är mycket 
större än vår vinstökning och det är att generera genuint värde 
– inte att göra vinst – som vi har som överordnat mål nu«. På 
kafferasten svär han lite över hur den föråldrade aktiebolagsstift-
ningen i Holland (liksom i Sverige) egentligen kräver att företagen 
har endast ekonomisk vinst som överordnat mål och hur annan 
värdeökning därmed skall komma i andra hand. Men så länge 
ingen av aktieägarna får för sig att stämma dem säger han att de 
kommer fortsätta att ha högre ambitioner än vad aktiebolags-
stiftningen egentligen ger dem utrymme för. Och jag håller med 
honom. En värdeökning utanför det rent ekonomiska skall erkän-
nas likvärdigt den pengamässiga värdeökningen och fler företag 
borde få bättre förutsättningar att presentera vilket mervärde de 
skapar. 

De som inte är så pigga på att reformera företagsformerna in-
vänder inte sällan att det numera finns en möjlighet med aktiebo-
lagsstiftningen att göra ett begränsat vinstuttag. Denna öppning 
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kan ses som ett steg i rätt riktning. Samtidigt tycker jag att den 
förkroppsligar det förlegade tänkandet; att företag kan vara dåliga 
eller lite mindre dåliga; att företag kan gå med vinst eller med lite 
mindre vinst när jag vill att företag skall erkännas som aktörer 
som skapar så mycket värde som möjligt helt enkelt. 

INCITAMeNT 

Det finns idag många företag som agerar utifrån sina egna vär-
deringar trots att samhällsekonomins incitament är dåliga. Jag 
tycker förvisso att det är beundransvärt av dem men att det måste 
bli mycket lättare att göra rätt, billigare att agera moraliskt försvar-
bart och förbannat dyrt att inte göra det. Därför vill jag att vi i po-
litiken arbetar fram riktigt bra incitament för att skapa mer värde 
än bara vinst. I dagsläget vill jag påstå att det är under all kritik. 
Genom att höja upp en organisationsform som kooperativ, kan vi 
visserligen föra in incitamenten i den dagliga debatten, men det är 
långt ifrån en tillfredsställande åtgärd. 

Idag är det mycket mer affärsmässigt lönsamt att strunta i sitt 
ekologiska och sociala ansvar än att ta det på allvar. Om det inte 
var så skulle miljöförstöringen minska och rättvisorna öka. Utan 
tillräckliga ekonomiska incitament är det tyvärr rent monetärt 
billigare att lämna sin skit än att betala för att städa upp den. Det 
är billigare att upprätthålla extremt ojämlika maktförhållanden 
inom företaget för att säkra billig arbetskraft än att motverka klyf-
torna. Paradoxen i att vi kommer att konsumera mindre om vi 
mår alltför bra är också ett stort hinder i utvecklingen mot godare 
företag. Även om vissa behov behöver tillfredsställas löpande bi-
drar det inte till en ökad tillväxt i traditionell mening utan kan 
täckas av en stabiliserad verksamhet. Villkoret för att företag af-
färsmässigt ska kunna tillfredsställa våra behov och begär är där-
för att de samtidigt skapar nya. 

Men varför finns då så dåliga incitament för företag att göra 
gott? En förklaring som jag ser är att incitamenten för företagen 
på mikronivå styrs av vilka målsättningar som finns uppställda 
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för samhället och ekonomin på makronivå – i dagens läge brutto-
nationalprodukten (BNP). Om ekonomisk aktivitet bedöms vara 
det överordnade målet för samhället och ekonomin på makro-
nivå är det inte konstigt att det inte finns bättre incitament för 
företag att ägna sig åt andra saker än det på mikronivå. Men är 
det verkligen ekonomisk aktivitet som är det mest intressanta för 
samhällsutvecklingen? 

Som jag nämnde i inledningen har det upplevda välmåendet 
i västerländska stater minskat de senaste årtiondena samtidigt 
som ekonomin ökat. BNP säger mycket lite om välmåendet i ett 
land, liksom alla de andra saker som påverkar vårt välmående än 
det rent ekonomiska. Det säger heller ingenting om fördelningen 
av välmående och resurser, trots att många av oss tycker att det 
är en relevant parameter för en modern ekonomi, ingenting om 
hur vårt land påverkar andra länder runtom i världen, trots att 
många av oss utgår från att alla människor är lika mycket värda, 
och ingenting om balansräkningen: hur mycket resurser som 
finns att tillgå inför framtiden. En lustig detalj är att BNP inte ens 
var menat att användas som ett välfärdsmått från första början. I 
inledningen till den amerikanska offentliga utredning som först 
presenterade måttet i början av 1900-talet gick att läsa att »BNP 
är endast ett mått på ekonomisk aktivitet och får aldrig någonsin 
förväxlas med ett lands välstånd eller välfärd«.

Oavsett hur BNP kom att spela den roll som den fick, det sker 
just nu en förändring i rätt riktning. När 25 nobelpristagare och 
ledare från hela världen samlades i Stockholm för Nobelsymposiet 
och för att formulera vår tids största utmaningar och möjligheter 
var en av deras främsta uppmaningar ställa om ekonomin till en 
grön ekonomi, som räknar allt som räknas; naturkapital, ekosys-
temtjänster, socialt kapital – och det med detsamma. EU-kom-
missionen har genomfört projektet »Bortom BNP« och kräver nu 
in uppgifter om medlemsländernas samhällsutveckling utifrån 15 
parametrar för att de anser att BNP ger en alltför dålig indika-
tion av samhällsutvecklingen. Världsbanken, OECD och FN ar-
betar också fram nya indikatorer. Sarkozy blev första europeiska 
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president då han för några år sedan tillsatte Stiglitz-kommissionen 
som tog fram förslag på hur samhällsutveckling kan uppskattas 
på ett mer kvalitativt sätt än med hjälp av BNP. Idag är dock Ca-
meron mest progressiv av de europeiska statscheferna och säger 
att om han får fortsätta bestämma kommer Storbritannien att 
övergå till att utvärdera samhällsutvecklingen utifrån förändring 
i befolkningens välmående inom det kommande decenniet eller 
liknande. Och listan kan göras långt mycket längre.

Poängen med stycket ovan är dock inte att skriva om hur jag 
vill förändra även makroekonomin och vilka mål vi har för den. 
Istället är den att med nya moderna välfärdsmått och utvecklade 
mål för samhället och ekonomin, så skulle det bli mycket mer lo-
giskt att både argumentera för och utforma bättre incitament för 
företag som vill bidra till en mycket större värdeökning än bara 
ökad vinst till aktieägarna. 

De FÖRuTFATTADe MeNINgARNA

En tredje sak jag ser att vi behöver göra upp med en gång för alla 
är föreställningarna om vad företag kan vara och vad man kan 
göra i dem. Samtidigt som jag ser att det finns mycket att göra 
även inom detta område är det också här jag ser att det redan 
sker allra mest. För jag upplever att allt fler väljer att säga upp sig 
från sina gamla jobb för att starta eget, gå till ett annat företag 
som de anser genererar ett större värde för dem själva eller ligger 
mer i linje med vad de står för. Och ju fler i ens vänskapskrets 
och i samhället i stort som man hör talas om som vågar ta steget, 
desto lättare blir det att våga göra det själv. I politiken är det också 
oerhört viktigt att vi har koll på dessa pionjärer – inte bara för 
att kunna berätta om dem – utan för att vara kapabla att utforma 
politiken de behöver för att fullt ut kunna bryta ny mark. 
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kOOpeRATIv – eN LOgISk FÖLjD Av DeN MODeRNISeRADe 
ekONOMIN

Jag är övertygad om att det kooperativa sättet att äga och verka 
kommer att vinna mark framöver. Jag tror också att denna land-
vinning är nära sammankopplad med att vi börjar värdera saker 
som är mycket mer värdefulla än bara vinst. Kooperation skapar 
många värden som aktiebolag inte gör; en annan typ av demokra-
tisk styrning, av egenmakt, engagemang och trivsel på jobbet och 
allt detta hör enligt mig en modern ekonomi till. Kooperation är 
för mig alltså inte kärnan i moderniseringen av ekonomin men en 
logisk följd av den.

Men jag har också försökt poängtera i texten ovan att vi inte ska 
gå vilse i en debatt om en, i dagens läge ganska impopulär, orga-
nisationsform. Istället är det viktigt att lyfta huvudet och fundera 
på varför hela den ekonomiska strukturen är så pass missledande. 
Varken på mikro – eller makronivå är incitamenten väl utfor-
made. På mikronivå ser vi det tydligast i en aktiebolagsstiftning 
som enbart gynnar de företag som satsar allt på ekonomisk vinst. 
På makronivå har vi BNP som överordnat välfärdsmått som ge-
nomgående förväxlar ett lands ekonomiska välstånd med mänsk-
ligt välbefinnande. Detta måste vi förändra. Att be folk välja den 
kooperativa företagsformen är ett steg i rätt riktning men ungefär 
tusen steg för lite. Det absolut viktigaste draget vi kan göra är is-
tället att definiera vad vi egentligen vill åstadkomma med samhäl-
let och ekonomin och reformera varje del utifrån det. En del är då 
vilka mål vi sätter upp för våra företag.

Sammanfattningsvis vill jag alltså att vi i politiken fokuserar på 
tre konkreta förbättringar för att modernisera ekonomin. För det 
första vill jag att vi skriver om aktiebolagsstiftningen så att företag 
själva får definiera vilka målsättningar de vill ha och vilket värde 
de vill skapa, även för den värdeökning som går bortom vinst till 
aktieägarna. För det andra vill jag ha bra incitament för företag 
att bidra till samhällsutvecklingen. Här kommer nya välfärdsmått, 
bortom BNP, göra det lättare att utforma välriktade styrmedel 
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och för att hamna helt rätt ser jag att vi behöver en bred och djup 
samhällsdebatt om vad vi vill att samhället och ekonomin skall 
bidra med egentligen. Slutligen vill jag att vi gör upp med invanda 
föreställningar om vad företag är och kan vara i framtiden genom 
att inspireras av de pionjärer som redan bryter ny mark och visar 
vägen. Det är nog det hela. Sedan är jag rätt nöjd.
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KAPITEL 6

ANNA SANDSTRÖM är ordförande för Center-
studenter och studerar sista året vid juristpro-
grammet i Uppsala. Hon är uppvuxen i ett litet 
samhälle i Norrbotten och ser civilsamhället som 
ett av samhällets viktigaste byggstenar. I detta 
kapitel sätter hon kooperativen i en civilsamhäl-
lelig kontext och lyfter fram dem som viktiga al-
ternativ till privata eller offentliga verksamheter.

cENTERPARTIET  
– KOOPERATIv Och 
FÖRETAGssAmhET



SEKTOR 3—Fördomar, Form & Framtid

90

 A
LLT FÖR LäNge HAR DeT SveNSkA företagsklimatet 
anpassats efter större bolag. Genom detaljregler och 
enhetslösningar har kooperativen och andra små-
skaliga projekt missgynnats. Bara i ett land som gör 
det lätt att bidra till sin egen och sitt lokalsamhälles 
utveckling, kommer civilsamhället att kunna stärkas. 
Och ett stärkt civilsamhälle är en absolut nödvändig-

het om vi vill öka mångfalden av lösningar på framtidens utma-
ningar. Misslyckas vi med detta kommer vi att sitta fast i ett val 
mellan tungrodda statliga system och frånvaron av system över-
huvudtaget. Bättre då att släppa loss människors skaparkraft och 
låta dem lösa sina gemensamma problem tillsammans. Här finns 
mycket att göra! 

Centerpartiets historia har alltid varit tätt sammanflätad med 
kooperativets utveckling. Partiet grundades 1910 efter det att Carl 
Bergund, från Skaraborg, skrivit sitt berömda upprop »Bröder 
låtom oss enas«. Och även om partiet alltid drivits av en politisk 
agenda har andra, sociala, aspekter varit mer framträdande än 
inom de flesta andra partier. Centerpartiet har varit, och är, ett 
folkrörelseparti i ordets sanna betydelse. I lika stor utsträckning 
som det tidiga Centerpartiet drevs av en vilja att förändra sam-
hället politiskt drevs dess medlemmar av en vilja att tillsammans 
förbättra villkoren på den svenska landsbygden. Bygdegårdsrörel-
sen är ett utmärkt exempel på detta. Vid det förra sekelskiftet var 
behovet av samlingslokaler för landsbygdens ungdom skriande. 
Genom Svenska landsbygdens ungdomsförbund (nuvarande 
Centerpartiets ungdomsförbund) och Jordbrukare-ungdomens 
förbund tog ungdomarna saken i egna händer och började bygga 
sina egna samlingslokaler. Virket till bygdegårdarna skänktes 
och arbetskraften bestod av frivilliga. Ett bättre exempel på hur 
människor tillsammans, med det allmännas bästa för ögonen, 
själva löser problem de upplever i sin vardag är svårt att tänka 
sig. Denna initiativkraft är något vi idag kanske kan lära oss av, då 
ropen om fler samlingslokaler fortfarande hörs.
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Egentligen är dock kopplingen mellan kooperativen, landsbyg-
den och Sveriges utveckling mycket mer genomgripande. Martin 
Ådahl skriver i boken Den svenska landsbygdsliberalismens histo-
ria om hur det faktum att Sverige aldrig var ett feodalsamhälle 
innebar att vi »förblev … en nation av småföretagare i bysamver-
kan«. Det lokala samarbetet, där individer frivilligt kunde arbeta 
för en bättre lokal utveckling, byggde ett starkt civilsamhälle i 
vilket frihetliga tankar kunde slå rot och så småningom tända den 
reformeld som skulle komma att göra Sverige rikt.

Centerpartiet i allmänhet, och dess medlemmar i synnerhet, 
har ägnat sig åt konkret förändringsarbete i alla år, och ofta har 
de använt sig av kooperativ som arbetsform. Exempelvis startade 
man jordbrukskassor, medlemsägda ekonomiska föreningar som 
lånade ut pengar till mindre jordbruk och uppmuntrade sparan-
de. Formerna och lösningarna har skilt sig åt, men tanken om att 
gemensamt lösa de lokala och vardagliga problem man stått inför 
har löpt som en röd tråd genom historien. Även i mer sentida 
debatter har kooperativens villkor varit ett hett ämne. Den före 
detta europaparlamentarikern Hans Lindqvist skrev som ung ett 
brinnande debattinlägg kring varför aktiebolag som bolagsform 
borde avskaffas, och kooperativ ta dess plats. Lindqvist och hans 
meningsfränder menade att kooperativ var den politiska demo-
kratins naturliga förlängning till ekonomin. En medlem – en röst, 
var en regel som attraherade många centerpartister under 60- och 
70-talet. Lindqvists inlägg kom under en tid när samhället som 
helhet, inklusive Centerpartiet, hade gjort en ganska kraftig vän-
stersväng. I modern tid har Centerpartiet i stället anammat en 
mer neutral inställning till den exakta organiseringsform som 
människor väljer, och vilken verksamhet de ägnar sig åt. Men vår 
vurm för de driftiga och företagsamma människor som går ihop 
och bidrar till ett bättre liv för såväl sig själva som för andra består. 
Kanske är det vår bakgrund som gör att vi idag är Sveriges främsta 
företagsparti. Och i ett hälsosamt företagsklimat har kooperativ, 
sociala företag, ett starkt civilsamhälle och ett aktivt föreningsliv 
viktiga roller att fylla. Mer om det härnäst.
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kOOpeRATIveNS ROLL IDAg

En av grunderna för Centerpartiets politik handlar om att män-
niskor är olika. Vi är alla individer men med olika drömmar och 
behov. Därför är det av största vikt att inte hindra människor från 
att utvecklas genom att tillämpa fyrkantiga system. Ett av målen 
med vår politik är att människor ska ha möjlighet att utvecklas 
efter egen förmåga. Eftersom alla människor är olika bör många 
olika former av självutveckling vara möjlig. Att starta företag, 
utbilda sig eller engagera sig ideellt inom föreningslivet är några 
former som möjliggör den utvecklingen. För att fler ska kunna 
få den möjligheten krävs stor frihet vid val av associationsform. 
Regler som är till för att underlätta engagemanget för vissa kan 
utgöra hinder för andra. En låg tröskel för engagemang krävs för 
att många ska välja att använda sin tid och sitt engagemang till att 
organisera sig. En mångfald av organisationsformer är en förut-
sättning för att varje individ kan välja den form som passar bäst 
för personens livssituation, lokalsamhälle och mål.

En flora med flera olika ägandeformer leder till ett utökat en-
gagemang och att fler idéer kan utvecklas. Här har kooperativ 
en viktig roll att fylla. Genom att starta kooperativ stärks civil-
samhället samtidigt som kooperatörerna själva kan tjäna på det 
rent ekonomiskt. Det finns ett antal kooperatörer som har visat 
att problemlösaren inte alltid behöver vara stat eller individ. Det 
finns även en tredje dimension, en tredje sektor som inte går att 
förenkla genom indelningar i begrepp om staten mot individen, 
eller idéellt mot kapitalistiskt. Det är civilsamhället och alla de 
engagerade människor som drivs av en vilja att förbättra sin egen 
och andras situation. Kooperativen utgör en av civilsamhällets 
byggstenar där människor går ihop för att skapa egna alternativ 
eller tillsammans skapa någonting bättre än det som företag eller 
det offentliga erbjuder. Där möts offentligt och privat och bildar 
fler valmöjligheter, bidrar till högre kvalitet eller fyller tomrum-
met av en efterfrågan som det offentliga utbudet inte kan svara 
mot. Exemplen på kooperativ som lyckats fylla ett syfte som 
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annars inte uppfylls är många. På Seskarö i Haparanda skärgård 
har invånarna startat kooperativ för att mätta efterfrågan för en 
kvällsöppen affär med tankningsstation och fylla behovet efter 
att företaget som drev kiosken stängde igen. Allt skapat med eget 
engagemang för att underlätta invånarnas levnadssituation och 
förbättra deras livskvalitet. Andra kooperativ som har lyckats är 
kooperativa förskolor. Det finns flera exempel på driftiga perso-
ner som valt att starta en kooperativ förskola när kommunen inte 
vill finansiera en närliggande barnomsorg. 

Att bidra och äga gemensamt kan anses vara en av grunderna 
för lokalsamhället. Grunden för lokal samverkan baseras på en fri-
villig prestation där de som kan och vill får vara med och förändra 
det som uppfattas som viktigt. En konstellation där medlemmar-
nas vilja utgör grunden. En organisationsform där en person 
också innebär en röst gör att deltagarna kan spelreglerna redan 
från början och vet vilka förutsättningar man har att förhålla sig 
till. Samtidigt innebär ett delat ägande att fler vågar satsa. Genom 
att gå samman sprider man riskerna mellan sig, och tillgången till 
finansiering kan förbättras. Detta kan vara absolut nödvändigt vid 
större projekt, som exempelvis att bygga ett vindkraftverk för att 
bidra till den lokala energiförsörjningen. Här har också politiker 
en viktig roll att fylla genom att skapa system som inte stänger 
ute lokala lösningar och lokal variation. När det gäller människor 
som tillsammans investerar i vindkraftverk måste politiker exem-
pelvis se till att det svenska elnätet klarar av, och uppmuntrar till, 
lokal småskalig produktion.

Kooperativ har länge utgjort konstruktiva inslag i samhällsut-
vecklingen. Oftast har detta skett i liten skala. För att koopera-
tionen som associationsform ska kunna utvecklas framöver, och 
bidra till lösningen av större samhällsutmaningar, krävs att poli-
tiker vågar skapa en infrastruktur som gynnar dessa alternativa 
samarbetsformer. Framtidens utmaningar kräver en mångfald av 
lösningar. Vi har inte råd att stänga kooperativen ute.
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KAPITEL 7

HSB är en av Sveriges äldsta och största koo-
perativa organisationer. LINN MATIC, samhälls-
politisk chef, och ANNA SÖDeRLIND, analytiker 
på HSB beskriver kooperationens historia och 
framtid samt HSBs betydelse och framväxt. I lju-
set av den osäkra ekonomiska framtid som vi går 
till mötes ser de i kooperationen en möjlighet att 
ifrågasätta dagens strukturer.

KOOPERATIONEN –  
NyGAmLA LÖsNINGAR 
På mORGONDAGENs  
PRObLEm

foto: ERIKA  StEnLunD
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 N
äR DeN HäR TexTeN SkRIvS, vÅReN 2012, befinner 
sig världen i ett läge präglat av motsatsförhållanden. 
Motsatsförhållanden som återfinns på många nivåer 
i samhället och berör individer såväl som stater. Det 
är en spännande, dynamisk tid präglad av förändring, 
utveckling och framtidstro eller, en tid av osäkerhet, 
stagnation och grusade förhoppningar. 

Allt sedan den så kallade kreditfrossan 2008-2009, när hela den 
globala finansmarknaden stod still och nästan ingen var villig att 
låna ut kapital till någon, har många av de västliga ekonomierna 
tampats med kraftigt ökande budgetunderskott och statsskulder. 
Värst har det varit för några av länderna i Sydeuropa med Grek-
land i spetsen för de drabbade. Men också många historiskt starka 
ekonomier har idag »osunt« höga skuldnivåer som kommer att 
innebära påfrestningar för den egna befolkningen om dessa ska 
sänkas. Japan, USA, Storbritannien och Frankrike är exempel på 
några av dessa länder. I de kraftigast skuldtyngda länderna höjs 
röster mot det etablerade ekonomiska systemet samtidigt som vi 
ser ett ökat intresse för nygamla organisationsformer för att klara 
handel. Allt medan 2012 av FN utsetts till kooperationens år. 

För de skuldtyngda länderna och i svallvågorna efter den glo-
bala finanskrisen har känslan av ökade samhällsklyftor blivit allt 
mer påtaglig. Och för första gången finns en påtaglig risk för att 
nästa generation inte kommer att få det bättre eller likvärdigt 
ekonomiskt och socialt i jämförelse med sina föräldrar. Man har 
börjat prata om »medelklassens sönderfall«. Dagens unga, varav 
många är barn till föräldrar tillhörande just den breda medelklas-
sen, ser ut att få det svårt att öka sitt eget välstånd i relation till 
föräldrarnas. Det är i så fall första gången i historien det händer. 
Istället börjar de sina liv som unga vuxna under en tid präglad av 
hög arbetslöshet och bostadsbrist, och där utbildning inte själv-
klart leder till kvalificerade arbeten. 

Men samtidigt som de mogna ekonomierna kantrar, uppvisar 
tillväxtekonomierna Indien, Kina, Brasilien och många afri-
kanska länder allt starka siffror. Med en ökande tillväxt nås fler 
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av förbättrade livsvillkor. Människor ges genom tillväxten tillgång 
till utbildning, de lever längre och friskare liv. Så medan med-
elklassen i några länder riskerar att långsamt erodera, är den på 
stark tillväxt i andra delar av världen. 

För att komma till rätta med den ekonomiska krisen krävs 
sannolikt global politisk samverkan. Men 2012 är inte bara koo-
perationens år, det är också valår i många länder. Det kommer 
sannolikt att påverka viljan att agera internationellt för att söka 
nya lösningar på gemensamma problem. Eller finns det etable-
rade lösningar som egentligen passar lika bra på dagens problem 
som de gjorde när de uppkom; bara att vi har glömt bort dem?

 

MISSTRO MOT gAMLA LÖSNINgAR

2012 är valår i många inflytelserika länder; Ryssland, Frankrike, 
Grekland, USA, Indien, Kina, Venezuela för att nämna några. 
Valen sker mot en fond av den arabiska våren som visade sig 
smittsam och som nu är inne på sitt andra år. De folkliga upproren 
kantas av regimers blodiga våld mot den egna befolkningen, när-
mast nu Syrien. Och samtidigt som den globala ekonomin kantrar 
så skiftar till exempel Kina över mot ett allt mer marknadstillvänt 
förhållningssätt, vilket också väntas få interna politiska konse-
kvenser vid valet till partistyrelsen. Och medan de gamla starka 
ekonomierna får allt svårare att lösa sina interna ekonomiska 
problem, till exempel eurokrisen, är yngre tillväxtekonomier på 
frammarsch. Allt fler människor får nytta av den globala tillväx-
ten, men den för också med sig ett ökat resursnyttjande och ökade 
klyftor mellan de som klarar övergången till nya ekonomiska sys-
tem och produktioner, och de som inte gör det. 

Vi har alltså ett världsläge där man på vissa håll är beredd att dö 
för rätten till demokrati medan man på andra håll skadas under 
protester mot de folkvalda representanterna. Misstron mot gamla 
lösningar på dagens och morgondagens problem är stor och ingen 
vet riktigt hur ekonomier ska kunna vändas och människor åter 
ska finna arbete. 
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Det kan verka som en välplanerad PR-strategi att just 2012 ut-
setts till kooperationens år. Misstron mot det rådande ekonomiska 
systemet öppnar upp för andra lösningar och organisationsformer 
för verksamheter. Vi har redan vant oss vid kooperativa daghem 
och personalägda äldreboenden men många har nog glömt, eller 
har aldrig vetat om, att den kooperativa företagsformen också 
rymmer flertalet stora och internationella verksamheter inom allt 
från bostadsbyggande till banker och stora industrier. 

I en tid som präglas av misstro mot etablerade lösningar, öpp-
nar sig möjligheter för andra metoder att möta marknadens behov 
av struktur. Inom politiken är det traditionellt sätt partierna som 
fungerar som garant för förändring och påverkan. Marknaden 
har under modern tid använt sig av företaget för att klara samma 
behov. Men nu, när medborgare börjar vända sig mot etablerade 
lösningar för både marknaden och den politiska arenan efter-
frågas nya lösningar, andra vägar att finna en form. Intresset för 
kooperationen som organisationsform fortsätter att öka. Men inte 
bara i länder under utveckling. Också i de etablerade ekonomier-
na ser allt fler fördelarna med den kooperativa formen.

På samma sätt som ett företag kan vara verksamt inom en rad 
olika verksamheter kan en kooperation finnas inom nästan vilket 
område som helst. Grunden utgörs av att medlemmarna – ägarna 
– av kooperationen delar en grundtanke inom vad kooperationen 
ska vara verksamt. 

kOOpeRATIONeN – eN uTMANARe

Kooperationen har ett arv av att ha varit en rörelse som framför 
allt präglats av att vara relevant för sin samtid. I Sverige hämtades 
inspiration för kooperationen från grundarna i England. Målet för 
den svenska rörelsen var samma som hos idégrundarna – att ut-
mana kreditsystemet hos handlare och därmed minska utsatthet 
och beroende hos svagare samhällsgrupper. I sitt ursprung är det 
alltså en fråga om att utmana makt och maktstrukturer. Begrepp 
som kanske många känner sig mer vana vid än kooperation. 
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Förenklat kan man säga att tanken var att om många små eko-
nomier (hushåll) gick samman och gjorde ett större gemensamt 
inköp så kunde priset pressas i relation till om alla hade köpt sin 
egen lilla del från början. Tanken testades och fungerade. Indi-
videns behov av förstärkta möjligheter att påverka priset på den 
egna konsumtionen, i kombination med den sekundäreffekt av 
ökad ekonomisk frihet som också uppstår, är alltså själva grun-
den till gemensamhetstanken – kooperationen. Väl här fick idén 
snabbt fäste och har över tid visat sig vara en hållbar organisato-
risk verksamhetsform. 

När kooperationen uppstod fanns monopol och makstrukturer 
att utmana. Stor makt låg hos industriägare, storbönder och de 
som på något sätt ägde kapital och/eller sin verksamhet. Arbe-
tarna var utlämnade till den vid tillfället ofta monopolistiskt präg-
lade marknaden och befann sig alltså i en beroendeställning. Ofta 
hade man anställning på en industri. Samma företag som man 
arbetade för hyrde också ut bostäder och upprättade handelsbo-
dar ur vilken arbetarfamiljerna handlade sina matvaror. Genom 
att reglera prisnivåerna på mat och boende kunde man binda upp 
sina arbetare till slavliknande förhållanden där individen hade 
små eller inga möjligheter att påverka sin egen situation. När 
konsumentkooperativen startades frigjordes kapital också hos 
svagare grupper vilket i sin tur gav ökade möjligheter till fria val. 
Man fick därigenom ett överskott av sitt eget arbete. 

Att gå samman och gemensamt arbeta för förbättrade (levnads)
villkor var en modern tanke, något nytt. Man förenades av sin 
utsatthet och hittade kraften i att man delade en situation med 
andra. Genom kooperationen fick rörelsen en form som kunde 
styras mot ett mål; rimliga livsmedelspriser, bostäder värda nam-
net, rätten till reglerad arbetstid, rätten att rösta i allmänna val 
och så vidare. 
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HSB OCH kOOpeRATIONeNS uTveCkLINg

Sverige urbaniserades sent i jämförelse med nordiska och europe-
iska grannar. Och någon egentlig bostadspolitik fanns inte. Men 
heller inget skriande behov av det. Det var först i och med att in-
flyttningen till städer från lands – och glesbygd tagit fart som bo-
endesituationen i städerna utvecklades till ett problem. Vid tiden 
för HSBs etablering – 1923 – rådde en akut bostadsbrist i många 
städer. Och de bostäder som fanns var ofta av en sådan standard 
att de knappt erbjöd skydd för de boende. 

HSB kom på att idén med att flera mindre ekonomier kunde gå 
samman och göra gemensamma inköp också kunde praktiseras 
inom bostadsområdet. Tvärtemot hur det ser ut idag innebar en 
del i ett bostadskooperativ att den större delen av kostnaden för 
nyproduktionen lades på det gemensamma; det vill säga bostads-
rättsföreningen. Medan den mindre insatsen kopplades till den 
egna ekonomin och kostnaden för bostaden som man uppläts. 

Sedan etableringen på 1920-talet har HSB varit en inflytelse-
rik aktör på bostadsmarknaden. Storleken, idag har föreningen 
närmare 550 000 medlemmar som också utgör dess ägare, kom 
med åren. Inflytande kom genom att man tidigt fångade upp 
fördelarna med den kooperativa strukturen samtidigt som man 
utvecklade lösningar för att pressa byggkostnader. HSB skapade 
en standard för hur de flerfamiljshus man byggde skulle se ut. 
Genom det var man tidiga med en form av massproduktion 
som sedan kom att stå modell för svensk byggstandard med t.ex. 
badrum och toaletter i varje lägenhet. Istället för gemensamma 
faciliteter utomhus på gården eller i husens källare. HSB var också 
tidiga med att installera de numera allt sällsyntare sopnedkasten. 
Genom sopnedkasten skapade man förutsättningar för friskare 
människor genom att man minskade de sanitära olägenheterna 
som många människor på en mindre yta hitintills gett upphov till. 

Genom åren har HSB fortsatt att vara aktiva inom utveckling av 
boendet. Då som idag var tanken att boendet påverkar människor 
på ett djupare plan och att vackra hus i trygga och välplanerade 
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omgivningar bidrar till ett öppnare klimat mellan människor, 
ökad trivsel och upplevd livskvalité hos de boende. Vinsten flyt-
tades så att säga framåt i verksamheten. När en fastighet var klar 
kunde den säljas till de boende som då också tog över ansvaret 
och skötseln av det.  Det kapital som frigjordes, genom försälj-
ningen till de boende, återinvesterades i verksamheten och möj-
liggjorde att nya och fler bostadsprojekt startades. När många små 
ekonomier går samman genererar det också pengar. Pengar som 
gjort att ungefär var tionde bostad i Sverige producerats av HSB 
och våra medlemmar. 

I enlighet med många andra kooperativa rörelser och verk-
samheter utmanade man monopolliknande marknadssituationer 
genom att helt enkelt starta egna och konkurrerande verksamhe-
ter. HSB har därför genom åren ägt och drivit allt från arkitekt-
kontor till marmorbrott och byggföretag. 

HSBs värderingar har och fortsätter att synas och genom alla 
åren har vi tagit ett större ansvar för sina byggnader än vad många 
andra gjort. Genom att det i affärsmodellen ingår att man också 
erbjuder förvaltning efter att fastigheten och huset tagits över av 
de boende, visar man att man tar ett långsiktigt ansvar för hela 
produktionen.

I takt med att marknaden fungerat bättre har HSB valt att av-
veckla verksamheter när andra tagit vid och kunnat erbjuda HSBs 
medlemmar produktion till lägre kostnader. Men fortfarande 
fyller HSB en viktig roll vad gäller att kontrollera att marknads-
villkoren fortsätter att fungera. Ett sådant exempel är försäkringar 
för bostadsrättsföreningar och enskilda hushåll. En marknad som 
i perioder arbetat med lockpriser för att på så sätt slå ut konkur-
renter och när man lyckats sedan kunna höja priserna kraftigt. 

kOOpeRATIONeN eN RÖReLSe uNDeR STäNDIg FÖRäNDRINg 

I Sverige hade kooperationen sina storhetsdagar under framför 
allt efterkrigstiden. Genom att gå samman kunde konsumenterna 
utmana monopolverksamheter och genom det sänka priser inom 
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framför allt dagligvaruhandeln. Men man stärkte också infly-
tandet och ställningen i producentleden. Förutom HSB är LRF, 
Arla och KF alla verksamheter som har sina rötter i den tidiga 
kooperationen men som idag är stora och inflytelserika aktörer 
på marknaden. Ändå kämpar kooperationen med frågor om hur 
man kan fortsätta att vara relevant? Eller är frågan kanske felfor-
mulerad? Har kooperationen någonsin varit irrelevant? Handlar 
det snarare om att man inom kooperationen måste våga testa sina 
former snarare än själva idén? 

I modern tid har individen blivit allt »snålare« med sitt en-
gagemang vilket lämnat den idédrivna organisationen med ett 
slags internkonkurrens om medlemmarna och deras tid. Inte alla 
föräldrar som låter sina barn utöva någon slags idrott är också 
engagerade i arbetet med själva föreningen. Och långt ifrån alla 
fackens medlemmar kan sägas vara aktiva i sitt medlemskap, det 
vill säga delta i möten och grupper i syfte att verka för den fackliga 
aktiviteten och så vidare. De flesta föreningar och sammanslut-
ningar lider idag i någon mån av brist på engagerade medlemmar. 
Betyder det att vi är mindre engagerade idag? Eller har formerna 
för vårt engagemang förändrats?

I en bok som utkom 2009 beskriver Gustav Fridolin, språkrör 
för Miljöpartiet, ungas engagemangsnivå som ökande, i alla fall 
om man tolkar engagemang som viljan att ta ställning i sakfrågor. 
Och många andra röster menar att de generationer som fötts in i 
demokrati och folkrörelseliv har svårt att underkasta sig de pro-
cesser och den struktur som vuxit fram över tid. Man är otålig och 
lite misstänksam. Man vill se konkreta resultat av sitt engagemang 
och man vill se det fort. Och man vill inte se varken den egna tiden 
eller pengar försvinna in i stora organisationer med oklara förkla-
ringar till var resurser tar vägen. Ibland lyfter man också fram 
ett allmänt missnöje med sakers tillstånd – och att ungas ovilja 
att fylla på i medlemsorganisationer, partier och folkrörelser har 
att göra med ett slags underkännande av vad dessa organisationer 
och system presterat under senare tid. Att man inte kan vara med 
och lösa problemet om man en gång varit med och skapat det. 
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Påståendena och beskrivningarna finner stöd också hos Ung-
domsstyrelsen. I en undersökning från 2010 som gällde enga-
gemang i politiska ungdomsförbund låg antalet medlemmar på 
mellan 10300, Moderata ungdomsförbundet och knappt 1700, 
Ung vänster. Övriga riksdagspartiers ungdomsförbund finns 
representerade där emellan. Ett ungdomsförbund sticker dock 
ut betydligt – nämligen Ung Pirat med över 20 000 medlemmar. 
Idag hamnar siffran på betydligt blygsammare knappa 2100 med-
lemmar, alltså ett tapp på omkring 90%. Men vid tiden för mät-
ningen 2010 närmade sig valet och debatten om fildelning rasade 
som mest. Och 2011 var ungdomsförbundet fortfarande det klart 
största förbundet med knappa 19000 medlemmar. Ett år då den sk 
IPRED-lagen diskuterades. Med sedan hände alltså något. 

Det verkar som att utvecklingen av Ung Pirats medlemsantal 
styrker Gustav Fridolins påståenden om av ungas engagemang. 
Man tar gärna och tydlig ställning i sakfrågor, men med uthål-
ligheten kan det vara lite sämre. Det finns alltså lite som indikerar 
att vi som individer skulle vara mindre engagerade idag än vad vi 
var för tio, tjugo eller femtio år sedan. Däremot har formerna för 
vårt engagemang förändrats, inte minst genom digitaliseringen av 
vårt samhälle. Är vi idag så trygga i vår vardag och våra system 
att vi blir förvånade när vi får kunskap om missförhållanden; och 
är det kanske först då, först nu när vi ser konsekvenserna av vårt 
eget krympande engagemang som vi åter är beredda att arbeta 
gemensamt?

HSBs ROLL I DeN MODeRNA kOOpeRATIONeN

HSB påverkas också av förändringarna i vårt engagemang. Det 
skapar olika utmaningar för olika delar av vår verksamhet. Men 
HSB som organisation bygger på medlemmarnas engagemang 
som står som garant för att verksamheten drivs på ett represen-
tativt, effektivt och rättvist sätt. Det i sin tur kräver att organisa-
tionen är strukturerad så att medlemmar enkelt finner en väg att 
göra sin röst hörd, samtidigt som vägen/vägarna förmår att leva 
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upp till organisationens behov av struktur. I en tid när intresset 
för ideellt engagemang sviktar är strukturen än viktigare eftersom 
det är den som garanterar att den reella makten, medlemmarnas 
åsikter, alltid ges en tydlig arena att verka inom. Det är det ena 
benet, formen för vår organisation. Det andra handlar om frågan 
om varför vi finns till? 

HSB uppstod delvis som ett resultat av marknadsbrister. Det 
fanns ett behov av få inflytande över sin boendesituation, att 
kunna påverka hur och var man bodde. HSB erbjöd formen och 
strukturen för individen att tillfredsställa ett sådant behov. Under 
lång tid fanns goda möjligheter till ett eget boende på en ort och 
i en form som valdes av individen. Idag är bostaden en fråga be-
häftad med många utmaningar, för den enskilde såväl som för 
samhället.

Unga har svårt att klara övergången från föräldrahemmet till 
ett eget boende under trygga former. Kanske måste man avstå 
arbete eller studieplats för att man inte hittar en boende på en ny 
ort. Unga familjer har svårt att hitta ett boende som skapar plats 
för allt som det nya för med sig. Kanske kan man inte flytta då 
pendlingsavstånd blir allt för långa. Äldre har svårt att hitta ett 
lämpligt boende när kraften minskar och man vill närmare sina 
barn. Kanske har kommunen där barnen finns svårt att hitta ett 
lämpligt boende som erbjuder trygg omvårdnad efter den egna 
förmågan. 

Boendesituationen påverkar förutsättningarna för ett »gott liv« 
men också samhällsekonomin, vad kostar det att bostaden är ett 
hinder för våra förutsättningar att kunna flytta på grund av arbete 
eller studier? Trösklarna för unga att ta sig in på bostadsmark-
naden närmar sig idag det nästan orimliga. I kraft av vår storlek, 
vårt arv och vår strävan att vara den mest ansedda aktören på bo-
endemarknaden har HSB helt klart en roll att spela i arbetet med 
att leta långsiktiga lösningar på bostadsfrågan. Det är också svar 
på frågan om varför vi finns till. HSB finns till för att fortsätta att i 
samverkan med sina medlemmar skapa det goda boendet. 

Det är en vision som både utmanar och skrämmer. Utmanar 
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därför att individen idag ser på sig själv i rollen som konsument 
på ett helt annat sätt än när HSB grundades. Skrämmer därför att 
de klyftor som vi tycker oss se mellan dem som har, och dem som 
inte har, fördjupas. 

AvSLuTNINg 

HSB kan inte lösa alla problem för alla. Idag finns inte samma 
förutsättningar och skattemässiga subventioner som en gång möj-
liggjorde till exempel det så kallade miljonprogrammet. HSB kan 
inte erbjuda bostäder för alla bostadssökande – men vi vill och 
vi kan arbeta med att skapa förutsättningar för att alla som vill 
ska kunna få ett eget boende. Ett boende i områden och hus som 
är trygga och funktionella och med omsorg och tanke på dem 
som ska leva i dem. Och det är till arbetet med att skapa det goda 
boendet som vi tycker att vinsten ska gå. Till bostäder för våra 
och nästa generations barn. Till utveckling av nya produkter och 
tjänster som underlättar i vår vardag. Till förvaltning och under-
håll av det gemensamma så att också nästa generation kan få ärva 
det. Inte till någon annan, någon annanstans. 

Snart firar HSB 100 år. Det betyder att vi funnits lika länge eller 
längre än vad många av de byggnader och bostäder som vi byggt 
funnits. Det säger något om en organisation att den klarar av att 
anpassa sig till förväntningar, förhoppningar och ibland också 
krav under så skilda tider och förutsättningar. 

Men att vi är stolta över vårt arv får inte göra att vi är nöjda 
med framtiden. Idag står vi inför stora utmaningar vad gäller 
medlemsrekrytering och engagemang. Hur kan vi hitta former 
och frågor som gör att vi med dagens förutsättningarna kan upp-
rätthålla intresset hos människor i frågor som ibland kan ta flera 
år att se resultat i? 

HSB var en ung, nyfiken och progressiv rörelse när den bildades. 
Unga kan vi aldrig bli igen men vi kan förbli nyfikna och sträva 
efter att hitta lösningar på dagens utmanande bostadsmarknad. 
Vi kan verka för ett återinförande av en bostadspolitik som tar ett 
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verkligt ansvar för frågan om hur människor ska kunna hitta en 
lämplig bostad. Och vi kan fortsätta att vara en röst som verkar för 
blandade upplåtelseformer, att arkitektoniska värden byggs in till-
sammans med funktion och att gemenskapen mellan de boende 
främjas. Eftersom vi vet att när man känner sin granne, när man 
vet vem eller vilka man kommer att möta i tvättstugan och när vi 
hjälps åt med skötsel och underhålla av det gemensamma, skapas 
det verklig trygghet. En känsla av trygghet som inte kan ersättas 
av aldrig så många larm eller övervakningskameror. 

En förutsättning för oss att inom HSB att fortsätta att föra 
medlemmarnas talan är att den professionella organisationen är 
medlemmarnas röst. Det ställer höga och föränderliga krav på 
oss som representerar den professionella delen av verksamheten 
att söka och hitta former och kanaler för dialog och samtal med 
medlemmarna. Vi får aldrig tröttna på ansvaret att ställa frågor 
såväl som att aktivt söka svar på dem ute bland medlemmarna. 
Medlemmarna, deras liv och vardag kopplat till boendet måste 
genomsyra det vi gör. 

Vi skulle vara naiva om vi trott eller sagt att våra värderingar 
alltid varit det som varit de »mest moderna«. Det rätta i alla lägen 
att säga. Men det gör ingenting. HSB har alltid byggt och verkat 
med hjärtat. Med avsikten att stanna långt efter att färgen har 
torkat och med värden och lösningar som håller över tid. Det vik-
tigaste beviset på vår strävan är som sagt att vi snart fyller 100 år.
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KAPITEL 8

OFFeRDALS HäLSOCeNTRAL är ett exempel 
på ett kooperativ som klarat sig bra i upphand-
lingskonkurrensen. Verksamhetschefen ROBeRT 
BjÖRNgARD berättar hur de som medborgar-
kooperativ har lyckats engagera stora delar av 
sitt upptagningsområde för att kunna fortsätta 
att erbjuda en kvalitativ vård i västra Jämtlands 
glesbyggd.

INTERvJu:
hÄLsOcENTRALEN mED 
byGDEN sOm ÄGARE

InTErVJU peR ekLuND



SEKTOR 3—Fördomar, Form & Framtid

112

 O
FFeRDALS HäLSOCeNTRAL äR eN ekONOMISk FÖReN-
INg som är lokaliserad i glesbygden i västra Jämtland 
och servar ett stort geografiskt område med en liten be-
folkningsmängd, 2100 invånare. Under 70-talet drevs 
hälsocentralen i landstingets regim men efter ett antal 
neddragningar inom primärvården samt ädelreformen 
i början av 1990-talet beslöt sig Offerdals hälsocentral 

för att starta en ekonomisk förening och ett personalkooperativ. 
Samtliga i personalgruppen slöt upp och syftet var att förbättra 
arbetsvillkoren för sig själva, få till snabbare beslutsvägar och eget 
ansvar för verksamheten. Under våren 2010 uppvaktades politi-
ker med syftet att kartlägga huruvida fortsatt drift var möjlig med 
stöd från sittande och opposition. Inga löften kunde ges om att 
hälsocentralen, vid en eventuell nedläggning, skulle kunna återgå 
till att drivas av landstinget. 

Offerdals hälsocentral beslöt sig för att gå vidare och upp-
vakta befolkningen i bygden med frågan om fortsatt drift som ett 
medborgarkooperativ. Vid ett möte i maj 2010 i Kaxås samlades 
250 personer som efter tre timmars möte beslöt sig för att arbeta 
vidare för en nybildning av driften till ett medborgarkooperativ. 
Den 23:e augusti 2010 hade det nya kooperativet bildats. 

vad är fördelarna/nackdelarna med att driva en hälsocentral 
kooperativt? 

– De stora fördelarna är den gemensamma drivkraften att driva 
ett företag tillsammans. Beslutsvägar blir mycket effektiva och 
snabba. Det går fort att få ut information till alla medarbetare 
och möjligheten ges att vara delaktig i beslut på alla nivåer. Det 
är nu bygden själva som äger hälsocentralen och de kan på så 
sätt via årsmötet vara delaktiga och ha bestämmanderätt. En 
stark drivkraft är att bibehålla verksamheten i glesbygd, vara en 
social innovation. Enligt vissa av våra värdegrunder som lärande, 
utveckling, samverkan, jämställdhet, teamarbete är det lättare att 
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känna meningsfullhet i vardagen för att vi verkligen arbetar med 
de frågor som berör oss. 

Nackdelar kan naturligtvis vara all den ideella kraft och tid som 
måste läggas ner för att företagandet skall fungera. Som medbor-
garkooperativ finns det nu mera kraft än som tidigare ägt av per-
sonalen. Många gånger får man slåss mycket mot landstinget för 
att få all information samtidigt trots att det är skrivet så i avtalet 
att all information som berör medborgarna ska lämnas samtidigt 
till privata alternativ inom vården. Informationsflödet, adminis-
trativa insatser betalas inte ut av hälsovalet i större omfång vilket 
bidrar till svårigheter med bemanning. 

Från politiskt håll framhålls det ibland en problematik i att det 
civila samhället mer eller mindre tvingas ta över ett område som 
tidigare varit det offentligas ansvar, hur ser ni på det?

– Utifrån vår situation i glesbygd blir de farhågorna fullaste all-
var. Efter att vi uppvaktade politiker inför vårt vägval 2010 insåg 
vi att deras makt att påverka var ringa. Den ekonomiska situa-
tion som råder inom hälsa och sjukvård i Sverige medför att de 
flesta är bakbundna till den verklighet som föreligger. I vårt fall 
har det inte funnits några alternativ till att inte arbeta vidare för 
en fortsättning. Det gäller medborgarnas rättigheter i glesbygd 
att behålla sina arbetstillfällen, ha möjligheten till sjukvård inom 
rimligt avstånd och slutligen sin demokratiska rätt till hälsa och 
sjukvård på lika villkor.

 

är er lösning framtidens svar för att säkra lokal vård och omsorg?

– I vårt upptagningsområde är vi övertygade att om inte hälso-
centralen fortsätter i kooperativ form kommer den läggas ner 
eller göras om till en filial. I Jämtland finns det idag fem privata 
alternativ varav samtliga befinner sig i glesbygd. Bland dessa 
hälsocentraler finns det olika driftsformer men för vår del känns 
det mycket värdefullt att bygdens befolkning är med och stödjer 
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verksamheten. Det ger även ett engagemang på längre sikt för att 
behålla hälsocentralen.

 

Hur ser ni på framtiden, både för er som hälsocentral och den 
kooperativa formen i stort? 

– Utifrån de förändringar vi genomgått de senaste åren ser vi med 
fram mot kommande års verksamhet. När inte nuvarande system 
med skattefinansierad vård är tillräcklig har vi försökt hittat alter-
nativa lösningar som till exempel företagshälsovård. För att över-
leva i glesbygd är vår övertygelse att bevara våra värdegrunder 
och tillgodose bygden med god tillgänglighet, service, kompe-
tens, delaktighet samt ett gott bemötande. Vår vision är också att 
ständigt tänka framåt, utvecklas och agera innovativt. Offerdals 
hälsocentral har som mål att fortsätta arbetet som kooperativ.
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KAPITEL 9

ekOLIvS varvar försäljning av ekologiska varor 
med en stor portion »diskbänksidealism«, utan 
att för den delen höja konsumentmakten till sky-
arna. Här berättar LOTTA NARveHeD och eMIL 
SCHÖN om hur deras verksamhet fungerar i var-
dagen och varför en fysisk mötesplats ger en 
konkret inblick i ett kooperativs utmaningar och 
framgångar.

DRÖmmEN Om DEN 
GODA AFFÄREN –  
RONNEbyGATANs  
EKOLIvs & bOKLåDA
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 P
Å RONNeBygATAN 1 I CeNTRALA MALMÖ ligger en liten 
butik med namnet »Ekolivs« tryckt med vita bokstäver 
på skyltfönstret. En stor del av de människor som varje 
dag passerar affären vet nog om att butiken finns, men 
få känner förmodligen till varför den finns eller hur den 
drivs. Många ser kanske inte heller poängen med att ha 
en liten ekologisk livsmedelsaffär alldeles intill en stor 

Konsumbutik. Som en ung anarkist sa: »Jag och mina kompisar 
har inte råd att handla här. Vad är det för skillnad på er och ICA 
egentligen?« Det kan tyckas vara en banal fråga. Samtidigt öppnar 
den för ett tillfälle att belysa stora frågor om global livsmedelspro-
duktion, miljö, kapitalism och demokrati. Just ICA fungerar som 
en tydlig jämförelse för att beskriva Ekolivs verksamhet. För det 
första är Ekolivs, till skillnad från ICA, ett kooperativ. Det innebär 
att vi medlemmar äger butiken tillsammans. Varje medlems röst 
är lika mycket värd. Det är vi som bestämmer hur vår butik ska 
fungera och vilka varor vi ska sälja. Ingen av oss får någon lön 
och syftet med butiken är inte att gå med vinst, utan att gå runt. 
Får vi ut någon vinst återinvesteras den i butiken. Som jämförelse 
ägs ICA till 40 procent av det börsnoterade bolaget Hakon Invest. 
ICAs vinst under första kvartalet i år var 615 miljoner kronor 
och pengarna går till stor del till butiksägarna. Exempelvis kunde 
Rolf Karlsson, ägare till en ICA Maxibutik i Göteborg, för två år 
sedan plocka ut 17 miljoner kronor i aktieutdelning och ge sig 
själv en månadslön på cirka 400 000 kronor (SvD 17 april 2012). 
Till skillnad från Konsum, som ju också i grunden är ett koope-
rativ, kräver ett medlemskap i Ekolivs ett aktivt engagemang. Det 
är ju vi själva som driver butiken, inte några anställda. Ekolivs 
har heller inget lågprismärke som X-tra för att locka köpare. Vi 
vill att alla de produkter vi säljer ska vara schysst producerade. 
Eftersom vi fokuserar på ekologisk mat är miljönyttan viktig för 
oss. En större livsmedelsaffär kasserar stora mängder mat som 
närmar sig bäst-före-datumet och de anställda förbjuds ta med 
maten hem. Så gör inte vi. Vi tar in de mängder vi säljer, vi rear 
ut mat som är bra men närmar sig bäst-före-datumet och tar hem 
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det som inte går att sälja. Det enda som slängs är frukt- och grönt 
som börjat mögla. Matresterna går rakt in i Malmö stads biogas-
system. Alla förpackningsmaterial från leverantörerna återvinns. 
Butiken är en lokal kvartersbutik. Genom att gå vid sidan av de 
stora leverantörerna bidrar vi till mångfalden i livsmedelsutbudet 
i området kring Folkets Park.

HISTORIA

Ekolivs, eller Ronnebygatans Ekologiska Livs & Boklåda, som 
butiken egentligen heter, är Malmös, och möjligen landets, till 
ytan minsta renodlade livsmedelsbutik. Som kooperativ har den 
drivits sedan 2006. Ronnebygatans Ekolivs kombinerar 2000-ta-
lets ökade intresse för ekologisk, vegetarisk och närproducerad 
mat med klassisk skandinavisk folkrörelseorganisering och folk-
bildningsambitioner. Allt detta är gulligt paketerat i en kvadratisk 
butik, en lokal som en gång i tiden fungerade som mejeributik 
(Som en av grundarna Liv uttryckte det när hon lite drömmande 
ordnade om på tehyllan: »Det är som ett dockskåp för vuxna«). 
Ekolivs kan sorteras in i en tradition av kooperativ organisering 
där medlemmarna själva engagerar sig i den livsnödvändiga till-
gången på bra mat, närmare bestämt bra ekologisk och vegetarisk 
mat. Butiken är öppen tisdag till söndag och liksom andra kultur-
institutioner som Moderna museet och Liljevalchs håller vi stängt 
måndagar. Det är öppet sex timmar om dagen och på söndagar tre 
timmar. Poängen med att ha öppet på helgen är att även medlem-
mar med åtta till fem-jobb i veckorna ska kunna engagera sig och 
stå sina pass under helgerna. Det som varje medlem förbinder sig 
att göra är att stå minst två tretimmarspass i månaden i butiken. 
Medlemsantalet har pendlat mellan 20 och 40. I april 2012 var 
antalet aktiva 32. Uppskattningsvis 100 till 150 medlemmar har 
passerat revy de här åren. Det mesta som hänt i och kring buti-
ken finns inte nertecknat, knappt ens det viktigaste. Det är därför 
svårt att ge en komplett och i alla avseenden sann berättelse om 
hur Ronnebygatans Ekolivs kom till, men ungefär så här berättas 
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det att det gick till: En grupp politiskt engagerade och matintres-
serade personer i Malmö hade en tid velat gå samman och skapa 
en inköpscirkel av ekologiska matvaror. Dels för att få ner priset 
och dels för att utbudet av ekologiska och vegetariska produkter i 
mitten av 2000-talet inte är jämförbart med det utbud som finns 
idag, 2012. När förberedelserna pågick som bäst snubblade de tre 
personerna som var mest drivande i princip över en ekologisk 
butik som var till salu. Ronnebygatans Ekolivs hade startats några 
år tidigare av en kvinna som bodde i huset där butiken ligger. Det 
var svårt att få någon vettig inkomst ur projektet. Hon sålde bu-
tiken till en annan person som fann det lika svårt att leva på en 
ekologisk mikroskopisk närbutik. Butiken skulle ha stängts ner 
och experimentet med en ekologisk närbutik på Sorgenfri skulle 
gått i graven. Men det kunde inte grundarna av kooperativbutiken 
se hända. Om det inte gick att hålla den igång där, mitt i Malmö, 
var skulle det i så fall gå? De tre personerna tog ett privat lån och 
köpte butiken för 60 000 kronor, komplett med inventarier och 
lager och plötsligt hade de blivit med butik. Den enda realistiska 
vägen att driva den var i någon form av gemensam regi. Genom de 
kanaler de hade och från mun till mun spreds informationen om 
att ett butikskooperativ skulle dras igång. På bara någon månad 
hade ett trettiotal personer anmält sitt intresse. Stadgar skrevs 
och en organisation skissades upp. Det ska sägas att butiken drogs 
igång av en skara väldigt föreningsvana personer. Många hade 
anknytning till syndikalistiska fackföreningen Malmö LS av SAC, 
andra kom från närliggande aktivistkretsar och hade erfarenhet av 
organisering. Dessa syndikalister, fredsaktivister, fältbiologer och 
feminister, varav många demokratiskt drillade på Alternativrörel-
sens folkhögskola i Färnebo, var väl förtrogna med mötesteknik. 
De hade realistiska uppfattningar om vad som skulle krävas rent 
organisatoriskt såväl som visionärt för att driva en egen butik. I 
stadgarna skrevs in att butikens syfte är att fungera som inköpare 
av ekologiska och vegetariska varor. I möjligaste mån skulle dessa 
även vara rättvisemärkta och närproducerade. Butiken skulle satsa 
på prisvärda varor och syftet var redan från början att inte bli en 
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delikatessbutik för lyxkonsumtion. I principförklaringen skrevs 
ett stycke in om att kapitalismen som den ser ut idag inte är ett 
hållbart ekonomiskt system och att grundläggande förändringar 
av den krävs för att uppnå ett rättvist och ekologiskt hållbart sam-
hälle. Den politiska dimensionen befästes av att även ge butiken 
namnet boklåda och att ett litet utbud med halvdussinet boktitlar 
lades till matutbudet. Det beslutades att medlemmarna skulle få 
rabatt mot att man engagerade sig i butiken. De tre grundarna 
utgjorde en styrelse, men strukturen som formades var ändå att 
de månatliga medlemsmötena fattade alla beslut som inte med 
självklarhet föll under någon av de fyra arbetsgruppernas, som 
upprättades, ansvar. Under en period, kanske ett år eller möjligen 
två, fungerade även en tvärgrupp kallad driftgrupp, med en repre-
sentant från vardera av de fyra arbetsgrupperna.

pÅ RuINeNS BRANT OCH TILLBAkA IgeN

På många sätt var butiken en framgång (»Det är kul att leka affär«, 
sa Rebecka när hon vägde upp äpplen som vi fått till skänks av en 
odlare på Österlen). Medlemmar strömmade till och butiken var i 
stort sett öppen som den skulle. Den enda egentliga haken, och en 
ganska stor sådan dessutom, var ekonomin. Butiken läckte som 
ett såll. Efter de första två åren kunde en förlust på tiotusentals 
kronor konstateras. Butiken drevs hösten 2009 extremt anorek-
tiskt. De enda inköp som gjordes var veckovisa grönsaker. I övrigt 
koncentrerade sig medlemmarna på att sälja av det stora lagret 
av varor som trots allt fanns för att komma ifatt med skulderna. 
Strategin var lyckosam. Men i kassan var pengarna slut och när 
januari började fanns inga pengar till att beställa varor. Den må-
naden uppgick inte försäljningen till mer än 8 000 kronor, trots 
att butiken höll öppet som vanligt. Ekolivs hade slagit i botten. 
Sedan vände det.

Utbudet av varor smalnades av och en inventering över vilka 
varor som gav bäst avkastning rent ekonomiskt gjordes. Krasst ut-
tryckt innebar det tyvärr en förflyttning mot mer tomma kalorier, 
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in med mer choklad, pasta och russin, ut med hyllvärmare som 
vildris, agar-agar-pulver och hampafrön. Bättre rutiner för koll 
på bäst-före-datum infördes för att minimera svinnet. En ny 
föreningsrevisor ägnade många timmar åt att tillsammans med 
ekonomigruppen reda ut den trassliga bokföringen. Trots att 2010 
innebar merkostnader i form av fyra katastrofer: två inbrott, ett 
sönderslaget skyltfönster och ett nytt statligt påbud att köpa en ny 
och godkänd kassapparat lyckades föreningen efter en massiv ar-
betsinsats av medlemmarna vända och göra en vinst. Arbetet med 
att få in extrapengar genom externa arrangemang har fortsatt. När 
Feministiskt initiativ höll årsmöte i Malmö våren 2011 stod Eko-
livs för maten och i år grillade vi 150 tofukorvar med bröd som 
vi sålde i samband med Vänsterpartiets första maj-firande. Såvida 
inget drastiskt otrevligt händer, blir butiken skuldfri inom något 
eller några få år. 

TIDSBRISTeN – DeN STORA uTMANINgeN

Att driva kooperativ kan man göra på många olika sätt, även om 
principerna om bland annat medlemsägande och medlemsinfly-
tande är desamma. Vi har valt att driva butiken på ideell basis. Det 
skulle helt enkelt inte bära sig ekonomiskt med anställda. Efter-
som vi medlemmar måste ha andra jobb för att försörja oss är det 
inte alltid helt lätt att hålla butiken konstant bemannad, varken på 
vardagar (då många av oss arbetar och/eller studerar) eller på hel-
ger (då de som arbetar eller studerar i veckorna gärna vill vara le-
diga). Det är lite ironiskt att vårt största problem, bemanningen av 
butiken, samtidigt är den viktigaste förutsättningen för att kunna 
driva butiken i dess nuvarande form. Men på något mirakulöst 
sätt brukar det ändå lösa sig. Kanske hänger bemanningen mycket 
på att ett par medlemmar har mycket flexibla tider; Siv, som är 
pensionär och som bor relativt nära butiken kan ofta rycka in 
med kort varsel, liksom Linda, som är egenföretagare och jobbar 
ett stenkast från butiken. Att vara medlem i Ekolivs innebär alltså 
att dela med sig en hel del av sin lediga tid, även om inga möten 
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eller butikstider är obligatoriska och ingen ser snett på dig om du 
inte är så aktiv hela tiden. Bristen på tid är nog vår största utma-
ning och en vanlig orsak om medlemmar hoppar av. En tidigare 
medlem, australiern Fred Groom, gjorde en enkät om medlem-
marnas engagemang som en del av sin masteruppsats. Av de som 
svarade nämnde hälften tidsåtgången som en negativ aspekt av 
medlemskapet. 

Att driva en butik innebär ganska mycket mer än att bara ta 
emot och sälja varor i butiken. Förutom att arbeta i själva butiken 
är varje medlem med i en ansvarsgrupp, antingen ekonomigrup-
pen, inköpsgruppen, butiksgruppen eller i PR-gruppen. I arbets-
grupperna beslutar vi om olika saker som rör just våra respektive 
områden och utför det arbete som vi tillsammans åtagit oss att 
göra. Dessutom finns en styrelse, med en handfull medlemmar, 
men de bestämmer inte över ansvarsgrupperna, utan ser till att 
ha ett övergripande ansvar för butiken. I praktiken innebär det 
mest att styrelsemedlemmarna har koll på alla viktiga papper som 
vi måste skicka in till myndigheter och andra instanser. De ser 
även till att nya medlemmar får ett introduktionsmail och uppda-
terar medlemslistan. Styrelsen träffas ungefär åtta gånger om året. 
Själva besluten fattas dock alltid på medlemsmötena, som hålls 
ungefär en gång i månaden. På medlemsmötena tar vi upp frågor 
och kommer med nya idéer. 

eN DAg pÅ jOBBeT

Butiken öppnar klockan 13. Den som öppnar ser till att det är 
städat och fint, plockar bort frukt och grönt som blivit dålig, går 
över hyllorna och fyller på, slänger gammalt skräp och hänger ut 
öppet-flaggan. Tisdagar är den första öppetdagen i veckan. Då 
kommer en bil med veckans mejerileverans och ofta frukt. Vi 
har hittat en liten leverantör som kör runt till många skolkök och 
förskolor i Malmö och som inte har problem att leverera de små 
mängder vi behöver. Större leverantörer som ICAs Menigo sva-
rar inte ens på våra mail om att bli kund. På morgonen kommer 
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också brödansvarig förbi och lämnar färskt bröd bakat av det ve-
getariska caféet Chez Madame längre upp på gatan. På torsdagar 
kommer en ny brödleverans och dessutom kommer Mossagården 
förbi med prenumererade lådor. Ekolivs samarbetar med det eko-
logiska familjeföretaget Mossagården och fungerar som utläm-
ningsställe för deras prenumererade matlådor. Ungefär varannan 
till var tredje vecka kommer en större leverans med mat- och eller 
hudprodukter. Då blir det lite mer hektiskt för den som arbetar 
med att prismärka alla varor. Vi använder klassiska prislappar 
och har inget digitaliserat lagersystem över huvud taget. (Jag har 
lagret i huvudet och kan i princip alla bäst-före datumen, svarade 
Emil i inköpsgruppen på frågan varför vi inte har något dato-
riserat system). Någon dator finns inte i butiken. Förutom kas-
sapparaten är den enda högteknologi som föreningen står för en 
radio/cd-spelare och en elektrisk kaffebryggare. Flest kunder har 
vi generellt på torsdagar och fredagar inför helgen. Lördagarna 
och söndagarna är vanligtvis lugnare. Men någon anstormning 
handlar det oftast inte om. Vi kan ha 10-20 kunder på en dag. 
Det gör att många medlemmar passar på att studera, jobba eller 
bara läsa en god bok under arbetstiden. (»Man blir så lugn av att 
komma hit«, uttryckte Canelle saken). Vi har några stammisar 
(Stilige herrn, Citronkvinnan, Flädermannen), men de mest 
talrika kunderna är faktiskt medlemmar som kommer förbi och 
handlar. Det kan också vara skillnad på vad olika personer köper. 
Medlemmar handlar mer frukt och grönt, mejerivaror och andra 
basvaror. Förbipasserande är mer sugna på te, choklad och annat 
godis. På kvällen tar den som jobbat med sig skräp och kompost 
och går och lämnar kassan till ekonomiansvarig som bor i närhe-
ten av butiken. 

vAD SOM STÅR pÅ HyLLORNA

Vi låter inte konsumenten välja, det är vår butik. Ronnebygatans 
Ekologiska Livs & Boklåda vill genom sitt exempel visa hur en när-
butik med rättvisa och ekologiska varor kan drivas utan vinstkrav 
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och utan att i första hand fylla hyllorna med välkända varumär-
ken från multinationella storföretag. En klassisk kolonialvara 
som kaffe säljer vi genom stödföreningen K’inal som importerar 
kaffe producerat utan gifter och till fasta och rättvisa priser från 
Zapatistsamhällen i södra Mexiko. Varor som är naturliga att pro-
ducera lokalt som till exempel honung, rapsolja och äppelmust, 
ser vi till att de lokala producenterna får monopol. Det betyder att 
vi inte säljer importerad honung från andra länder, hur ekologisk 
eller rättvisemärkt den än är. Många kunder uppskattar också att 
vi i möjligaste mån försöker hålla oss till säsongen. De tider på 
året då det finns svenska grönsaker säljer vi aldrig motsvarande 
produkt importerad, även om vi många gånger skulle kunna hålla 
lägre priser genom att göra så. Det är en uttalad önskan från våra 
medlemmar att vi ska ta ett sådant ekologiskt ansvar. Vi säljer inga 
tomater vintertid och importerar inga äpplen längre bortifrån än 
Tyskland. Flygimporterad mat som sparris från Peru och socker-
ärtor från Uganda är helt bannlyst på vår grönsakshylla. Som kund 
och medlem i Ronnebygatans Ekolivs ska man veta att åtminstone 
de mest grundläggande miljöhänsyn är tagna innan man går in i 
butiken för att handla. Men även Ekolivs säljer naturligtvis pro-
dukter med högre miljöbelastning. Det är ett dilemma i all daglig-
varuhandel att en oproportionerligt stor del av försäljningen sker 
genom tomma kalorier. Kolonialvaror som Te och choklad, även 
annat godis, är alltid lättsålt och svinnet till följd av att varorna 
närmar sig bäst-före-datumet närmast obefintligt. Men däremot 
är det inte godis och importte som man som ekologisk närbutik 
helst säljer. Tillfredsställelsen när det kommer in en kund som vill 
köpa två kilo svenskt vete och vill få det malet i vår bordskvarn är 
oändligt mycket högre, än den kund som, i ett akut blodsocker-
fall, susar in och slänger upp en chokladkaka och en påse lakrits 
på disken. Vi säljer även en del hudprodukter, tandkrämer, tvålar 
och rengöringsmedel. Ibland får vi synpunkter och önskemål från 
kunder eller tillfälliga besökare i butiken. De flesta av dessa önske-
mål tar vi med ro. Ibland blir kunder besvikna för att de varor de 
efterfrågar aldrig beställs. Att vi inte riktigt är så serviceinriktade 
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som en vanlig affär. Någon gång har vi fått kritik för att vi är för 
kommersiella i vår skyltning, att vi är för mycket affär. Vill man 
ändra på Ekolivs är det fritt fram att bli medlem och engagera sig, 
vi springer inte benen av oss för att infria andras idéer om vilka 
vi borde vara. Vi finns i första hand till för medlemmarna och i 
andra hand för kunderna, inte tvärtom. Inte heller tillämpar vi 
någon smörig princip om att kunden alltid har rätt.

ANDRA MODeLLeR

Bitvis är det ett hårt slit att hålla öppet i butiken. Därför har vi dis-
kuterat om det finns andra sätt att bedriva verksamheten. Kanske 
måste vi skära ner på öppettiderna? Kanske ska vi inte alls ha en 
butik, utan göra som Københavns Fødevarefællesskab (Kbhff) i 
Köpenhamn istället? Kbhff är starkt inspirerade av amerikanska 
Park Slope Food Coop i Brooklyn och fungerar som en gigantisk 
inköpsgrupp. Trots att föreningen bara funnits i ett par år har den 
redan drygt 3 000 medlemmar. Kbhff köper in enbart närprodu-
cerade, ekologiska jordbruksvaror som körs in till stan en gång i 
veckan och distribueras till medlemmarna. I stället för att hyra 
en butikslokal lånar medlemmarna varje vecka nio olika lokaler 
runtom i stan. Betalningen av varorna sker via ett bankkonto, 
dit varje medlem för över hundra kronor de veckor de vill hämta 
ut en grönsakssäck. Enligt de medlemmar som vi talat med blir 
priserna i föreningen nästan halverade mot att köpa varorna i en 
vanlig butik. På så sätt har Kbhff skalat bort allt utom själva kär-
nan i verksamheten – den ekologiska, närproducerade och billiga 
maten. Medlemmarna behöver också bara ge tre timmar i må-
naden av sin tid till butiken. Samtidigt tycker sig Fred Groom se 
stora likheter mellan Ekolivs och en inköpsgrupp som Kbhff. I sin 
uppsats »Alternative Food Networks and Economic Diversity in 
the Malmö Ethical Foodscape« skriver han: »Ekolivs is a unique 
enterprise which in some ways is more similar to a food buying 
group than a shop.« Men till skillnad från Kbhff har vi på Ekolivs 
mycket lite kontakt med producenterna av den mat vi säljer. Vårt 
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fokus är i stället på kontakten mellan medlemmarna, påpekar 
Fred: »...the connection between consumers and producers is mi-
nimal, but what is significant is the close connection of consumers 
to each other, forged through managing the project collectively.«

BuTIkeN SOM MÖTeSpLATS

Även om vi blev djupt imponerade av Kbhff vid vårt studiebesök 
förra året är det inte säkert att det är den vägen som Ekolivs bör 
gå. En av Ekolivs styrkor är just den fysiska platsen, som är minst 
lika viktig som de varor vi säljer. Butiken fungerar som en mö-
tesplats för oss medlemmar och andra intresserade kunder och 
grannar. Dessutom ett bevis på att idén om att en medlemsägd, 
kooperativ liten kvartersbutik som enbart säljer ekologiska varor 
lyckas gå runt. Det är lite som en utopisk idé som faktiskt fung-
erar: Man kan driva en butik utan vinstintresse och dessutom ha 
trevligt under tiden. Butiken fyller också en viktig social roll och 
en känsla av sammanhang för medlemmarna. En plats att intro-
duceras till Malmö (»Jag gick på ett infomöte redan första dagen 
efter att jag flyttat ner från Göteborg«, sa Kajsa som ganska snart 
hamnade i styrelsen). Genom åren har vi också haft många med-
lemmar med internationell bakgrund, ofta studenter. Danmark, 
Tyskland, Spanien, England, Kanada, Belgien, Holland, Iran och 
Japan är länder som är, eller har varit, representerade i butiken. 
Ekolivs är en dynamisk och föränderlig organisation där diskus-
sionen om vad vi vill ständigt förs. Att gemensamt ta ansvar för 
en butik och tillsammans lösa de problem och situationer som 
uppstår har skänkt en enorm tillfredsställelse och stolthet hos 
föreningens medlemmar. En skola i demokrati och engagemang. 
(»Gå med i Ekolivs, Ekolivs är bäst!«, sa Hilda för att uppmuntra 
en intresserad besökare att bli medlem i butiken. Det lyckades.) 
Ekolivs kan också ses som ett till stor del egoistiskt projekt. Vi tror 
inte att vår lilla butik kan förändra världen, att Lidl försvinner 
och att hela jordens befolkning snart kan få äta obesprutad mat. 
Vi tror att vi är en liten butik som säljer ekologiska varor till så 
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bra priser som möjligt. Och just nu räcker det långt. Kanske kan 
även en egoistisk dröm om den goda affären inspirera andra att 
dra igång andra projekt som bidrar till att våra utopier hålls vid 
liv, även i dessa apokalyptiska tider med miljöförstöring, ohejdad 
kapitalism och ekonomiska kriser? Vi hoppas så klart det. Hur vi 
kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden återstår att 
se. 
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KAPITEL 10

foto: PER EKLunD

kONTxT är en alldeles ny mötesplats i Malmö 
där medlemmarna ska få göra i princip vad de 
vill, hur de vill. Det är därför Kontxt har bildat ett 
kooperativ. Men medlemmarna ska också kunna 
vara befriade från ekonomiskt ansvar och byrå-
kratiskt trassel. Och därför är Kontxt även aktie-
bolag. En kreativ kombo eller ett nödvändigt ont?
Initiativtagaren SIMON BOeHM förklarar hur de 
har tänkt.

INTERvJu: 
vI ÄR KONTExTEN, Du 
ÄR INNEhåLLET!

InTErVJU HANNAH OHM
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 F
ÖR NÅgOT ÅR SeDAN SkRAMLADe Simon Böhm och 
Carl-Johan Holden med vänner ihop till en lokal i ett 
industrikvarter i Malmö. De ville ha ett gemensamt 
ställe att hänga på, att skapa i och möta andra. Efter 
totalrenovering och en intressant mix av associations-
former börjar nu verksamheterna att rulla igång. Kontxt 
har blivit ett kulturhus, ett arbetsrum, en scen och en 

förening. Ett sammanhang där medlemmarnas initiativ tar form 
och fyller huset med innehåll. Du kan spela musiken som du vill 
höra, anordna aktiviteterna som du vill delta i, visa konsten och 
filmen du vill se och laga maten du vill äta. Kort sagt som medlem 
är Kontxt ditt.

Men hur väcker man engagemang och sprider lust, utan att 
samtidigt kväva det i evig byråkratisering och högar med ansvar?

– Det ska vara så enkelt som möjligt att engagera sig. En medlem 
ska kunna syssla med det den vill och inte behöva bekymra sig om 
hur hyran ska hostas upp i slutet av månaden, säger Simon Böhm.

För att kunna lägga den ekonomiska och ansvarstagande biten 
på annat håll bildades alltså även ett aktiebolag. Detta ska säkra 
den ekonomiska föreningens överlevnad, men också kapitalet 
som finns investerat i Kontxt.

– Vi ville ge föreningen mindre ansvar och större frihet helt 
enkelt. På det här viset kan föreningen alltid vandra härifrån, med 
alla sina saker och helt utan skuld, säger Simon Böhm, som kallar 
konstruktionen för en »morfning« av det ursprungliga koopera-
tivet.

Aktiebolaget ägs av elva personer och får in sitt kapital genom 
att hyra ut delar av föreningslokalen som ateljeér och kontor, 
främst till producerande kulturarbetare. I dagsläget är samtliga 
rum uthyrda och det arbetas med skultpturering i glas, landskaps-
design, ledarskapsutbildning, grafisk formgivning, web-produk-
tion, journalistik och foto.

Den ekonomiska föreningen står därmed aldrig ensamma med 
hela hyran och medlemsavgiften på 150 kr i månaden kan även gå 
till olika inköp för aktiviteterna 
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I teorin är kontoristerna en ren efterkonstruktion, huvudidén 
för Kontxt är medlemsföreningen. I praktiken har det däremot 
behövt vara precis tvärtom; först kom aktiebolaget, sedan den 
ekonomiska föreningen.

– Lokalen hade vi t.ex. aldrig fått tag på som ekonomisk för-
ening. Hyresvärden ville endast skriva på kontraktet med ett ak-
tiebolag så att bolagets kapital kan säkra upp hyran. För att inte 
tala om den renovering som vi fick i samband med inflyttningen 
– knappt några viktiga köp går igenom om du är ett kooperativ, 
säger Simon. 

Dessutom möts man som ekonomisk förening ständigt av 
okunskap, menar Kristofer Langerbeck, som för tillfället använder 
använder Kontxt som kontor för sitt arbete för den ekonomiska 
föreningen Inklusiv Ljus Design. 

– Vid inköp görs det kreditupplysningar på dig som privatper-
son och du nekas banklån. Ibland undrar jag om det endast är 
ordet »förening« som skapar misstro. Ekonomisk entitet, hade 
säkert varit bättre för att inte bara associeras med ideologiska 
eldsjälar, säger han.

För Kontxt står det vinstdrivande visserligen aldrig i fokus, men 
är ändå ett ben som verksamheten vilar på. Att det inte behöver 
genomsyra allt är däremot inte alltid så enkelt att förklara.

– När Bolagsverket frågar: »Vad är det ni säljer egentligen, är 
det tavlor?«, känns det liksom lite stelt och förlegat. Vi vill ju mest 
skapa dem!

Lika lite som Simon ser en uppdelning mellan vinst- och icke-
vinstdrivande verksamhet, gör han en skillnad mellan kontoris-
terna och föreningen.

– I föreningsrummet planeras just nu en festival. I kontorsrum-
met längst bak sitter en webdesigner. De knackar på hos varandra 
och vips har festivalhemsidan byggts. Det är kul att hitta smarta 
nätverk och skapa småprojekt som sedan kan vara lönsamma.

Tanken om att så enkelt som möjligt kunna göra något tillsam-
mans ska också återspeglas på hemsidan. Med hjälp av ett forum 
kan alla medlemmar höja sin röst genom att skapa trådar efter 
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intresse och engagera sig efter lust. Forumsformen passar dess-
utom väl in i Kontxts tankar om den platta organisationen.

– Vi vill göra det här med så lite hierarki och andra onödigheter 
som möjligt, säger Simon. Det ska inte vara styrelsen som sitter 
och bestämmer. Tvärtom är det den som vill och kan som får 
hojta till. Det blir liksom bättre saker gjorda då. Det här är kanske 
Föreningen 2.0. Vi är många som inte går med i en förening just 
därför att man behöver befatta sig med stämma och styrelse och 
tydliga arbetsdirektiv. Man måste helt enkelt hitta nya vägar för 
att få in människor

Men när initiativtagandet lämnas såhär fritt kan det också bli 
svårt att få igång engagemang. Just nu finns det betydligt mer 
utrymme för skapande i Kontxt än det faktiskt används. En över-
gångsfas såhär i början, hoppas Simon.

– Det är svårt att komma förbi jantelagen. Folk tror faktiskt att 
det ska vara så komplicerat och läskigt att styra igång något. Men 
det är det ju inte.
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KAPITEL 11

eRIk jOHANSSON är aktivt engagerad i jAk 
MeDLeMSBANk, en kooperativ bank som utgör 
ett av de få alternativen till de traditionella stor-
bankerna på finansmarknaden. Enligt Erik går 
den marknaden åt helt fel håll med effekter som 
lämnar allt för många oberörda. Med en näve 
politisk filosofi och en näve tillväxtkritik berättar 
han här om JAK-bankens arbetssätt, filosofi och 
framtid.

KOOPERATIvEN Och 
NATuRTILLsTåNDET  
– ELLER vARFÖR vI  
bEhÖvER JAK mED-
LEmsbANK
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 J
Ak (jORD, ARBeTe OCH kApITAL) MeDLeMSBANk är en 
kooperativ förening som driver en bankverksamhet för 
att främja medlemmarnas frihet. Frihet i form av demo-
kratiskt inflytande över banken, frihet från marknadens 
godtycke med evighetslånga lån och den frihet som det 
innebär att tillgodogöra sig nya kunskaper och utvecklas 
som människa. JAK medlemsbank är räntefri dels i den 

bemärkelsen att den inte förändrar sina utlåningsavgifter efter 
variationer i det allmänna ränteläget och dels i den bemärkelsen 
att den stoppar ränteflödet av pengar från låntagare till sparare. 
Det är en förening som aktivt jobbar med demokratifrågor och 
folkbildning av medlemmar. 

När finanskrisen 2008 skakade världen skapade det en oro 
hos mig över vart samhällsutvecklingen skulle leda. Jag upplevde 
en brist på en bredare diskussion om det ekonomiska systemet 
och saknade en enhetlig förklaring till hur det som hade hänt 
kunde hända. I mina försök att nå en förståelse var det till sist 
JAK medlemsbank som fångade mitt intresse. I den här texten 
vill jag ge min bild av den ekonomiska utvecklingen i världen och 
hur denna påverkas av den rådande ekonomiska diskursen. Jag 
vill också visa på vilken viktig roll ett kooperativ som JAK med-
lemsbank kan spela för frihet, ökad jämlikhet och rättvisa, såväl 
för samhället som för den enskilda individen i en tid då världen 
står inför en rad nya utmaningar. I dag har min oro förvandlats 
till hopp och optimism inför framtiden genom en större förståelse 
för hur ekonomin fungerar. Jag har också fått en chans att aktivt 
påverka bankens utveckling dels som ledamot i valberedningen 
och dels genom mitt engagemang i Lunds lokalavdelning. 

HuR BLev MARkNADeN guD? 

I politiska sammanhang är det i dag den ekonomistiska synen som 
dominerar. Detta illustrerades på ett komiskt sätt av Håkan Sand-
vik i Sveriges Radios »Tankar för dagen« med temat »Om tron 
på marknaden som liknar en gammeldags tro på en straffande 
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och dömande Gud.« Sandvik menar att dagens ekonomer är som 
präster som talar ett latin av ekonomiska termer, som är omöjligt 
för vanliga människor att förstå, men som samtidigt uppmanar 
oss att agera på ett sätt så att marknaden blidkas. Marknaden är 
personifierad och den deppar, reagerar, hoppas och straffar. Idag 
går det att höra att ekonomiska kriser är något naturligt och kan-
ske till och med bra för samhället. Marknadens spelregler fung-
erar som en religion. 

Kooperativ som JAK-medlemsbank fyller en samhällsviktig 
roll genom att ifrågasätta denna religion som är så naturlig för så 
många. Banken skiljer sig från andra banker både genom sin or-
ganisatoriska form och genom sin värdegrund. För att över huvud 
taget kunna kalla sig en kooperativ bank kan inte vinst och kon-
kurrens vara ett huvudmål. Utifrån de kooperativa principerna 
har JAK specificerat hur medlemmarna kan arbeta för att uppnå 
ett rättvisare samhälle genom att minska sina egna kortsiktiga för-
väntningar på avkastning räknat i kronor och ören, bidra till folk-
bildning och göra det praktiskt möjligt för alla att betala tillbaka 
sina lån och bli skuldfria. Det här bryter mot de uttalade politiska 
målen idag där det är lätt att se vilka mål som är överordnade; 
jobb och tillväxt.

Det ekonomiska system vi har idag bär på en historia och är 
format av berättelser. Och lika väl som det har formats av männis-
kor i en tid, skulle vi som människor i en annan tid kunna anpassa 
det efter vår tids nya utmaningar. 

NATuRTILLSTÅNDeT, BeRäTTeLSeN OM vAD SOM äR RäTTvIST

Vi är alla en del av ett samhällsbygge som baserar sig på en värde-
grund. Grundtanken med kooperativ är att det bygger på samar-
bete mellan människor. Men hur bra är vi människor egentligen 
på att samarbeta? Hur skulle vi bete oss mot varandra i ett sam-
hälle utan lagar och regler, i ett ursprungligt naturtillstånd? 

Denna fråga låg till grund för naturrättsfilosofernas resonemang 
under1600- och 1700-talet och är också grundbultarna för dagens 



SEKTOR 3—Fördomar, Form & Framtid

140

samhällsinstitutioner och den politiska tankevärlden. Thomas 
Hobbes antog att naturtillståndet skulle betyda ett allas krig mot 
alla. Människor skulle inse att det är bättre att lämna ifrån sig mak-
ten till en despot än att leva i krig. John Locke hade en ljusare bild 
och menade att människorna lyckas identifiera hotet om ett allas 
krig mot alla och därför ingår ett samhällsfördrag i rent preventivt 
syfte. Jean-Jacques Rousseau däremot föreställde sig naturtillstån-
det som ett paradisiskt tillstånd där människorna lever i fred och 
endräkt. Det är civilisationen som kommer med olyckan, menade 
Rousseau, genom tävlan om status och konflikt om egendom. 

Tankeexperimentet om naturtillståndet har kritiserats på 
grund av det faktum att människor aldrig föds fria utan alltid in 
i (ett beroendeförhållande till sin familj, med) redan befintliga 
hierarkier. Det kan i många grupper finnas starka sociala normer 
för hur man ska bete sig. Sociala normer kan styra en liten grupp, 
men i ett större sammanhang blir de sociala normerna svårare att 
upprätthålla. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att organisera stora grup-
per av människor och två av dem är demokrati och ekonomi. I 
det demokratiska mötet med andra kan vi föra fram våra idéer 
om hur vi ska bete oss mot varandra. I ekonomin kan vi fördela 
arbetsbelastningen och bokföra vad vi är skyldiga varandra.

Många som bott tillsammans i korridor eller kollektiv har sä-
kert varit med om att, i rättvisans namn, någorlunda civiliserat, 
upprätta ett schema för matlagning, diskning och städ. Detta sätt 
att fördela arbetsbelastningen påminner om anledningen till var-
för skriftspråket i Mesopotamien 3500 f.Kr. uppstod, det första 
som skrevs handlade nämligen om bokföring av skördarna, vil-
ket behövdes för att upprätthålla ett rättvist system i takt med att 
samhällena växte. I Mesopotamien, liksom i det lilla kollektivet, 
behövs en ekonomi som talar om hur vi ska fördela arbetsbördan. 
Grunden för en sådan ekonomi bör vara att den beskriver hur 
varor och tjänster ska fördelas.

John Rawls är på senare år en av de mest inflytelserika rättvisefi-
losoferna och i »A Theory of Justice« från 1971 argumenterar han 
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på ett sätt som påminner om naturrättsfilosofernas resonemang. 
Rawls vill att vi ska tänka oss in i en ursprungsposition. Han säger: 
föreställ er att vi kan resonera över hur vi ska forma det bästa sam-
hället innan vi föds. Vi vet inte i vilken socioekonomisk klass vi 
hamnar, eller vilka åsikter eller vilka mål i livet vi kommer att ha 
när vi påbörjar våra liv. Utifrån det här tankeexperimentet som 
kallas »okunnighetens slöja« hoppas Rawls att det ska vara möjligt 
att komma överens om hur det rättvisa samhället ska se ut, och 
vad som ska stå i det samhällskontrakt vi alla kan skriva under på.

Rawls resonemang implicerar att vi priviligierade måste kunna 
sätta oss in i hur människor som lever i förtryck har det för att 
kunna diskutera det bästa samhället. 

Utifrån JAK medlemsbanks värdegrund menar vi, liksom fri-
hetsfilosoferna, att alla ska ha rätt till sin egen kropp och frukten 
av sitt arbete. Idag har vi förlorat förståelsen för hur frukten av 
vårt arbete flödar till ett finansiellt centrum. Genom att vara en 
räntefri bank vänder sig JAK ifrån att någon ska kunna skörda 
frukterna av någon annans arbete. Istället för att ha ränta använ-
der vi oss av en låneavgift som ska täcka bankpersonalens arbets-
kostnad och andra fasta kostnader, samt verka som en försäkring 
för kreditförluster som banken måste täcka när enskilda medlem-
mar får svårt med ekonomin. På detta sätt fördelar vi tjänster på 
ett rättvist sätt utan att någon får en gratis lunch.

Ekonomin är inte lagbunden utan snarare en typ av bokföring 
vars regler grundar sig i värderingar som vi kan komma överens 
om i ett demokratiskt system. Vi kan i rättvisans namn, i ett koo-
perativ, välja att bokföra skuld räntefritt. Idag har vi en ekonomi 
med en systematisk omfördelning från fattiga till rika som JAK 
vill stoppa. Detta sker lokalt såväl som globalt. Haiti är ett slående 
exempel på en orättvis ekonomisk världsordning, ett utarmat land 
vars befolkning har fått försätta sig i skuld till Frankrike ända 
sedan 1825 för att den forna kolonialmakten hade förlorat sitt 
land och slavar. Under årens lopp har diktatorer ersatt varandra 
och dragit på befolkningen allt större skulder från olika länder 
och banker. 
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Vänder vi blickarna mot Sverige (och bortser från allt oavlönat 
arbete som utförs av alla i vardagen) så har vi idag relativt jäm-
ställda löner om man jämför med andra länder. Men det är om 
vi bara ser till lönearbete, bilden blir en helt annan om vi tittar på 
kapitalinkomsterna. De står nämligen för den stora ökningen i 
skillnader av disponibel inkomst idag. Det är alltså inte ökningen 
av arbetsinkomster som gör skillnad utan det är istället räntein-
komster. I JAK medlemsbank erkänner vi genom vårt medlem-
skap att »det ska löna sig att arbeta«. 

Den kooperativa formen är viktig för hur vi väljer att diktera 
vad som är rättvist. Ett problem i dagens samhälle är att om de 
som sitter på de största tillgångarna säger sig vara förtjänta av 
dem innebär det också att de som har det sämst ställt är förtjänta 
av sin utgångspunkt i samhället. I ett aktiebolag går det att köpa 
sig inflytande och sätta dagordningen. I kooperativet har däremot 
varje medlem en lika betydelsefull röst på stämman.

MAkT OCH jäMLIkHeT

Makt har att göra med relationer och strukturer. I kooperativet 
manifesteras makten i relationer mellan medlemmar, istället för 
i relationer mellan säljare och köpare. (Ett medlemskap i JAK 
medlemsbank skulle kunna ses som ett kontrakt som är förhand-
lingsbart.)

Gemensamt för var och en av naturrättsfilosoferna är att de ar-
gumenterade för att någon form av samhällskontrakt (män emel-
lan) måste upprättas för att säkra det goda samhällets framtid. För 
att undvika ett kaosartat naturtillstånd adopterades Montesqui-
eus (1689-1755) tankar om en tredelad maktdelning där lagstif-
tande, dömande och verkställande makt inte skulle kunna utöva 
inflytande på varandra. Idag, 300 år senare, utövas makt på många 
fler arenor än i staten. Stora ekonomiska aktörer som företag och 
media har i praktiken ofta mer makt än vissa stater.

Många är förskräckta över att staten nu monteras ned genom 
allt fler privatiseringar. Den byråkratiska samhällsmodell som 
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bygger på att politiker ska kunna ställas till svars byts ut. Företag 
får större frihet och inflytande vilket gör att en diskussion har 
vuxit fram om vilket samhällsansvar de ska ha. Men till och med 
för CSR (Corporate Social Responsability), som är en teoribild-
ning omkring ett sådant ansvarsutövande, är strävan efter vinst 
alltid ett aktiebolags huvudsakliga syfte. Den kooperativa formen 
däremot, bygger på demokratiska principer vilket gör att män-
niskors egna strävan efter frihet hamnar i centrum. Filosofen 
Hanna Arendt har definierat makt som människors förmåga att 
samordna sig mot ett kollektivt mål. Makten är, enligt henne, är 
en samling idéer. Även om institutioner kan skjutas sönder med 
våld så kommer idéerna att bestå. 

ATT uppFINNA jOBB OCH jAgA TILLväxT

En bank som drivs i aktiebolagsform har ett överordnat mål som 
går ut på att generera så mycket avkastning som möjligt, vilket 
står nära dagens politikers överordnade strävan efter BNP-till-
växt. Generellt betyder hållbar utveckling för en politiker idag 
ekonomisk hållbarhet. Man pratar om en ansvarsfull ekonomisk 
politik och om att skapa jobb, precis som om vi behöver uppfinna 
jobb för att överleva i världens modernaste och mest produktiva 
civilisation. Låter inte det underligt vid närmare eftertanke?

En utveckling som enbart syftar till ekonomiska hållbarhet tar 
inte hänsyn till att grunden för all ekonomisk aktivitet är män-
niskor och miljö. 

När någon förespråkar tillväxt som samhällsmål måste den 
personen fråga sig vad begreppet innefattar. Det ligger nära till 
hands att tro att man menar BNP-tillväxt. Tillväxt mätt i BNP är 
ett volymmått på den aktivitet vi har valt att mäta med pengar. 
Tillväxt mäter till exempel inte fotosyntes, om jag städar hemma, 
biologisk mångfald, om jag jobbar ideellt, utövar min hobby, hjäl-
per en vän eller antalet fiskar i ett hav. Den mäter inte heller den 
politiska aktiviteten i samhället eller hur kunniga vi är. Det den 
mäter är den aktivitet som innefattas i en bytesmarknad av varor 
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och tjänster som utförs och registreras av skatteverket. Tillväxten 
gynnades när RUT-avdraget infördes, nu torkas nämligen toalet-
ter av personer verksamma på marknaden. Det har inte skapats 
några nya, innovativa jobb. Den enda skillnaden är att toaletterna 
blir rengjorda av andra händer, och på köpet har vi fått tillväxt. 

Frågan som vi borde diskutera är inte om vi ska ha tillväxt eller 
inte, utan hur vi får ett bättre liv. 

Ett kooperativ lyfter genom sin form fram medlemmar inför 
beslut vilket innebär att strävan efter tillväxt inte blir ett mål utan 
snarare ett medel för att uppnå andra mänskliga värden. Medlem-
marna kommer inte att vilja jobba mer för att producera mer, för 
att konsumera mer, för att jobba mer i allt snabbare takt. Istället är 
det rimligare för de flesta att ta ut en ökande produktionsförmåga 
i ledig tid och ökad kunskap. Det vore rimligt att vi nu efter halva 
befolkningens (kvinnornas) intåg på marknaden, med avancerad 
teknik och kunskap borde vara så pass effektiva att vi kan låta 
den här tekniken göra jobben åt oss. Varför är det inte så? Varför 
måste vi jobba mer? Varför ska utbrändhet finnas som en av de 
vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige 2012? Varför 
lägger regeringen förslag på att vi ska jobba tills vi är 75 när vi 
samtidigt har en hög ungdomsarbetslöshet?

Politiker pratar idag om att skapa jobb. Men det finns ingen 
anledning att uppfinna jobb bara för jobbandets skull. Under 
1900-talet har ett politiskt krav bland annat varit att vi inte ska 
jobba mer än 40 timmar per vecka. Varför har kraven på mins-
kad arbetstid försvunnit? Ekonomin ger oss incitament till att 
handla på ett visst sätt och det är de som kontrollerar incitamen-
ten som också kontrollerar vårt handlande. Icke-kooperativa 
finansiella institutioners strävan efter vinst leder till incitament 
i ekonomin som går ut på att vi ska jobba mer åt dem. Detta 
genom att vi drar på oss större och större lån. Deras utbud på 
billiga krediter har kunnat ske genom borttagna regler för kre-
ditgivning vilket i sin tur har lett till inflation av huspriser, något 
som gör att medborgare fastnar i ekorrhjulet och i princip får 
arbeta för bankerna. 
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På samma sätt gör de ekonomiska strukturerna inte kunderna 
materiellt rikare när företag i allt högre utsträckning tillverkar 
produkter som har ett »planerat åldrande«. I Livermore i Kalifor-
nien finns en glödlampa som idag har lyst i 111 år. Lampor med 
lång livslängd slutade tillverkas eftersom de inte gynnade tillväx-
ten för lampföretagen. Företagen kan se till att marknaden aldrig 
mättas och upprätthåller på så sätt en hög efterfrågan. 

Nästa gång någon säger att de ska skapa jobb bör man fråga sig: 
till vilket syfte? Är syftet att tillverka maskiner som kan bespara 
människor arbetsbörda eller är det att tillverka produkter som 
snart går sönder? Ökad tillväxt innebär en högre omsättning och 
säger inte något om kvalitén på produkterna eller på våra liv. 

jORD, ARBeTe OCH kApITAL äR DeT SOM geR OSS FRIHeT

Ordet JAK handlar om att vi ska harmonisera produktionsfakto-
rerna, genom att inte slita ut vår jord eller vår arbetskraft och sam-
tidigt bygga hållbart kapital. På det här sättet kan vi bli materiellt 
rikare, få mer fri tid och samtidigt finansiera vår välfärd.

Vi måste börja mäta framgång till exempel i minskad stress, 
ökad kunskap och tillgänglighet till kulturella aktiviteter på inter-
net eller i samhället. Kapital, maskiner, teknik, datorer, kunskap 
och inkomst av kapital ska komma alla till del och arbeta för oss 
medborgare. Det är därför vi ska välja att arbeta i kooperativ. 
Medlemmarna i JAK-banken arbetar aktivt med folkbildning 
och spridande av kunskap om varför vi behöver en räntefri bank. 
Därför finns idag en grupp anställda som aktivt arbetar med att 
stötta lokalavdelningarna med det tyngre administrativa arbetet 
och som dessutom arrangerar de centrala aktiviteterna. 

Skälen som ligger bakom valet att bli medlem i JAK är skiftande. 
Några medlemmar ansluter sig av religiösa skäl till den räntefria 
lösningen. Andra har valt banken av ekonomiska skäl, dels efter-
som vi har konkurrenskraftiga kostnader när det generella ränte-
läget varit högre, och dels för att slippa oro för framtida ränteför-
ändringar. Banken behandlar inte medlemmar schablonmässigt 



SEKTOR 3—Fördomar, Form & Framtid

146

utan lånar också ut till personer med betalningsanmärkningar, 
men med en i övrigt ordnad ekonomi. 

För en majoritet av medlemmarna är medlemskapet överord-
nat andra intressen, de håller med om JAK:s värdegrund och de 
vill bryta med de kommersiella bankerna sätt att investera. De är 
emot att pengar omfördelas från skuldsatta till sparare och fö-
redrar den kooperativa formen som möjliggör att fler kan vara 
delaktiga i bankens utveckling oberoende av förmögenhet. Det är 
också denna grupp som idag är mest aktiv och driven att komma 
till stämman och på diskussioner.

Det finns helt klart ett engagemang och en folkrörelse som gör 
bankens verksamhet möjlig med regelbundna möten i de 24 lokal-
avdelningarna. En utmaning som JAK jobbar med är att få ännu 
fler att komma till stämmorna. Förhoppningsvis är strategin rätt 
att i Hanna Arendts anda »kanalisera samarbete mellan ett stort 
antal människor, vilka förstår meningen och målsättningen med 
institutionen.« Därutöver kan våra samtal ses som en kontrast till 
ekonomiutbildningar som enbart lyfter fram effektivitetsnormer.

Ekonomi handlar på ett djupare plan, precis som demokrati, 
om att fördela arbetsbördan på ett rättvist sätt. I andra företag 
investerar privata aktörer enligt nationalekonomisk teori endast 
med vinstintresse för ögonen. Detta ger incitament som enligt 
min mening inte verkar för ökad frihet hos människor. Detta ser 
istället till att behålla människor i arbete, och upprätthålla den 
konsumtion som håller på att utarma våra naturresurser. Privata 
intressen inom finansbranschen är på samma sätt intresserade av 
att kunden tar så stora lån som möjligt, under så lång tid som 
möjligt för att finansiera sin konsumtion. 

En affärsidé kan i ett sådant sammanhang vara att förstöra 
rent grundvatten och sedan sälja vattnet på flaska. Då ökar vår 
BNP-tillväxt men vi har inte i egentlig mening blivit rikare för det. 
Ändå innebär ett sådant förfarande att välfärden skulle öka, en-
ligt den nationalekonomiska definitionen: konsumentöverskottet; 
betalningsviljan minus marknadspriset på vatten och producentö-
verskottet; produktionskostnaden minus marknadspriset på vatten. 
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Denna definition skiljer sig från det allmänna språkbruket och 
från nationalencyklopedins definition där välfärd definieras som 
en samlande benämning på människors levnadsförhållanden.

Kooperativet är en form som koordinerar mänsklig utveckling 
och kunskap. För att den kooperativa formen ska fungera och 
inte börja likna vilket företag som helst måste medlemmarna 
förstå samhället i ett helhetsperspektiv och inse att andra värden 
än effektivitet och vinst måste tillåtas att växa. Människan är i 
kooperativet i centrum på ett annat sätt än i andra organisations-
former. Det går inte att i ett personalkooperativ sparka hälften av 
medarbetarna för att effektivisera verksamheten. Personalen är en 
konstant och inte en variabel, organisationen är därmed piskad 
att tvinga fram nya innovationer och att utbilda sin personal. Med 
samma logik flyttar inte personalkooperativet produktionen ut-
omlands på bekostnad av sina medlemmar. Personalkooperativet 
tjänar, på grund av sin form, samhället genom dess medlemmar. 
I de olika kooperativa formerna börjar gränser mellan begrepp 
luckras upp; kund och medlem, arbetsgivare och arbetstagare, 
ideellt arbete och lönearbete, har inte samma innebörd.

I ett brukarkooperativ som JAK anlitar medlemmarna proffs 
för att sköta bankverksamheten. Vinsten i banken gör det möjligt 
för medlemmarna att utbilda varandra för att säkra bankens verk-
samhet. Förhållandet mellan medlem och bank skiljer sig från 
förhållandet mellan kund och bank. Blir du av med jobbet när du 
har ett lån är JAK medlemsbank öppen för att frysa avbetalningen 
så att du ska få chans att hitta ett nytt jobb utan att behöva sälja 
eller vräkas från huset. 

Vi uppmuntrar att medlemmarna betalar tillbaka sina lån och 
har bestämt att amorteringstiden max är 30 år för att medlemmar 
ska ta sig ur skuld innan de dör. Istället för att vara i skuld kan 
medlemmarna hjälpa andra med något som kallas stödsparande 
vilket gör att mottagarna får fördelaktigare lån. I JAK har en ny 
medlem lika stort inflytande som en gammal. Man kanske kan 
fråga sig hur vi kan låta en medlem utan pengar, som en stu-
dent i färd med att välja utbildning, få inflytande över bankens 
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beslutsprocesser på samma villkor som en med mycket pengar, till 
exempel en pensionär som har sparat miljontals kronor. För mig 
är svaret en motfråga: Varför ska varje individ inte få vara med 
och forma vilka jobb som, genom investeringar, blir tillgängliga 
imorgon?

Makten som vi manifesterar i vår bank har sitt ursprung i en 
samling idéer som uppstod mellan människor. Eftersom vi inte 
tror att naturtillståndet föder våld utan snarare samarbete har vår 
verksamhet aldrig den ekonomiska vinsten som det överordnade 
målet – ett mål som konkurrerar ut så många andra värden. Vi är 
öppna för samtal och släpper in medlemmar som kan delge sina 
historier om de orättvisor de själva uppfattar. Genom att lära sig 
om andras livsöden kan vi ta oss bakom »okunnighetens slöja« 
innan vi skriver under samhällskontraktet.
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KAPITEL 12

InTErVJU

foto: PER  EKLunD

vägeN uT!-kOOpeRATIveN har förenat soci-
ala värden och samhällsekonomisk vinst för att 
skapa jobb för människor som normalt står långt 
utanför arbetsmarknaden. Vice VD:n eLISABeT 
MATTSSON har lång erfarenhet av socialt fö-
retagande och vet att formen ofta bemöts med 
okunskap från både myndigheter och näringsliv. 
– Man förutsätter att ett riktigt företag måste 
vara ett aktiebolag, säger hon. 

peR ekLuND

INTERvJu: 
DEN KOOPERATIvA  
vÄGEN uT
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 E
LISABeT MATTSSON HAR SySSLAT MeD socialt företa-
gande i stora delar av sitt yrkesliv. I dag jobbar hon som 
vice VD för Vägen ut! kooperativen, med huvudkontor i 
Göteborg och med tolv olika arbetskooperativ runtom i 
Sverige. Vägen ut! har under de senaste 10 åren inneburit 
en relativt unik möjlighet för personer, med långa perio-
der av utanförskap, att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi som jobbar här har inget traditionellt CV. Här kan det 
snarare vara meriterande med en strulig bakgrund, säger Hanna-
Sara Kristensson som är verksamhetsledare på YScreen-tryckeriet 
inom Vägen ut!.

Hela verksamheten startade som ett EU-projekt 2002 men 
när projektet var över 2005 så hade de växt fram flera sociala 
arbetskooperativ. För att kunna stå på egna ben så startades ett 
konsortie, efter en italiensk föregångare, med en samordnande 
enhet. Strukturen är uppbyggd som en slags ekonomisk para-
plyförening med flera olika kooperativ runt om i Sverige som 
sköter sig själva till stor del. Områden som marknadsföring, per-
sonalfrågor och ekonomi sköts gemensamt av den samordnande 
enheten. Det är en form som de själva anser ger en egenmakt åt 
de anställda. 

– Direktiven kommer inte någonstans uppifrån utan persona-
len äger själva makten över idéerna och verksamheten i sig, säger 
Elisabet Mattsson.

Alla som varit anställda hos Vägen ut! i minst tre år har möjlig-
het att ansöka om medlemskap i kooperativet. Inom konsortiet 
drivs boenden för både män och kvinnor på väg bort från krimi-
nalitet och missbruk. Därtill kommer ett flertal kooperativ med 
verksamhetsområden inom bland annat trädgårdstjänster, bygg & 
fastighetsservice och Bed & Breakfast.

SAMHäLLSekONOMISk vINST

För samtliga Vägen ut!s kooperativ är sociala värden, så som egen-
makt och antalet anställda, överordnade en vinstmaximering. De 
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är däremot måna om att visa på att det inte utesluter en ekono-
misk vinst.

– Att det skulle vara oförenligt att driva företag med sociala vär-
den och samtidigt gå med vinst är en myt, säger vice VD Elisabet 
Mattsson.

Med över 90 anställda och runt 200 deltagare så omsatte koope-
rativen inom Vägen ut! 32 miljoner kronor 2011. Den samhälls-
ekonomiska vinsten beräknas till knappt 45 000 kronor för samma 
år. Vinsten skiljer sig från en traditionell definition genom att 
den räknas fram med ett så kallat socioekonomiskt bokslut. Det 
innebär framförallt att de minskade samhällskostnaderna läggs 
till produktionsvärdet. Utöver vinsten så beräknas samhället spara 
omkring en miljon kronor per anställd och år, som en följd av 
uteblivna kostnader för till exempel brott, missbruk och sjukvård. 

FRAMTIDA LÖSNINgAR 

Trots framgångarna så ser Elisabet Mattsson flera hinder för 
Vägen ut! kooperativen i synnerhet och ekonomiska föreningar 
i allmänhet. Framförallt anser hon att det finns väldigt lite inves-
teringsmedel för ekonomiska föreningar i Sverige. Ett exempel 
är fördelningen av statligt stöd mellan Almi, som hjälper företag 
med både kapital och expertis, och kooperativens motsvarighet 
Coompanion.

– Almi får mycket större bidrag samtidigt som det finns väldigt 
få exempel där ekonomiska föreningar får hjälp av Almi, säger 
hon.

Enligt henne beror det framförallt på en okunskap från både 
det offentliga och från Almi om vad en ekonomisk förening fak-
tiskt är.

– Det är egentligen inte så konstigt eftersom aktiebolagen har 
en lång historia medan den ekonomiska föreningen mest var 
tänkt som en konsumentförening från början, säger hon.

Ett sätt att få bukt med den relativt utbredda okunskapen tror 
Elisabet Mattsson är att se till andra europeiska länders lösningar.
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– De länder som har en tydligare lagstiftning skapar en större 
OK-stämpel för socialt företagande och ekonomiska föreningar, 
säger hon.

Ett konkret exempel vore enligt henne att höja kraven för de 
ekonomiska föreningarna genom att de skickar in sina årsredovis-
ningar till bolagsverket och därmed ökar transparensen. 

– En ekonomisk förening skiljer sig egentligen inte så mycket 
från ett aktiebolag. Den stora skillnaden är att alla har en möjlig-
het att påverka sin arbetssituation, säger Elisabet Mattsson.
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KAPITEL 13

foto: JuLIA  LAnDgREn

C-O-M-B-I-N-e är ett kreativt och kooperativt  
arkitektkontor i Stockholm. eLIN OLSSON var 
med och ombildade företaget från aktiebolag till 
kooperativ. Tillsammans med organisationspsy-
kolog, ANDeRS RISLINg, beskriver hon varför 
kooperativa värderingar passar särskilt bra för 
kreativa företag i en allt mer komplex värld.

ENKEL yTA –  
KOmPLExT INNEhåLL
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 »v
ILL NI INTe TjäNA peNgAR?« var revisorns spon-
tana reaktion när vi berättade att vi ville driva 
företaget i kooperativ form i stället för som aktie-
bolag. För oss var det bara en logisk följd efter 10 
års utforskande av grupparbetet som arbetsform. 
Och visst ville vi tjäna pengar men inte som ak-
tieägare på toppen av en pyramid utan som delar i 

en idégenererande grupp. Vi som satt där hos revisorn var två av 
grundarna till företaget samt jag som kommit med några år efter 
starten – först som praktikant, sedan anställd och slutligen delä-
gare. Nu skulle företaget säljas. Fast inte till något större företag i 
syfte att kapitalisera på den tid och kraft som vi lagt ner, utan till 
oss själva. Tillsammans med ytterligare två kollegor utgjorde vi 
grunden för en nystart av företagets historia som kooperativ.

C-O-M-B-I-N-E är ett arkitektkontor som arbetar med idé- och 
designproduktion inom stadsutveckling, arkitektur, landskapsar-
kitektur och framtidsanalyser. Vi har gått en lång omväg för att 
till slut hitta en företagskonstruktion som passar det sätt som vi 
vill arbeta på. Den där dagen hos revisorn kvarstod bara det sista 
steget – att slopa delägarskapet till förmån för ett öppnare och mer 
inkluderande medlemskap i kooperativet Let´s get naked – ägare 
av aktiebolaget C-O-M-B-I-N-E.

Företaget drivs idag som ett kooperativ-ägt aktiebolag, men 
egentligen har vi arbetat i en kooperativ anda, med grupparbete 
som bas, ända sedan starten 1998. Vi vill beskriva varför och hur 
vi arbetar som grupp, men också om varför vi till slut ändrade 
ägandeformen från delägarskap i aktiebolag till kooperativt ägan-
de. Den här berättelsen handlar om vårt sökande mot framtidens 
företagande. Vi vill dela med oss av vår specifika historia med 
förhoppning om att den kan inspirera andra att hitta sin egen väg 
mot en mer inkluderande och samskapande framtid.
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gRuppkONTOReT 

När företaget startade 1998 var det under namnet NOD natur-
orienterad design. Företaget startade som ett aktiebolag med fyra 
delägare. Aktiebolag var en traditionell driftsform som kändes 
trygg och professionell gentemot beställare och samarbetspart-
ners. Med facit i hand kan man konstatera att vi ägnade för lite tid 
åt att sätta oss in i möjliga alternativ men i uppstarten av företaget 
fanns så mycket annat som kändes mer angeläget än just associa-
tionsformen.

Ett avgörande intresse var redan från början att starta ett ar-
kitektkontor baserat på grupparbete. Idén bakom gruppkontoret 
var att bryta mot ett hierarkiskt arbetssätt som präglar många 
arkitektkontor och teknikkonsultföretag i Sverige. 

En hierarkisk organisation präglas av centralstyre – en pyramid 
där ett fåtal har makten över ett flertal. I större företag finns ofta 
en strikt formell hierarki där man avgränsar det område någon 
bestämmer över i koncern, bolag, dotterbolag, sektioner, avdel-
ningar och grupper. En hierarkisk arbetsmodell passar, enligt vår 
mening, bäst för till exempel industriell produktion eller verk-
samheter där man mer rutinmässigt ska ta sig från punkt A till 
punkt B. Men för att vara verksam i en komplex och konstant för-
änderlig värld som kräver innovativa lösningar finns anledning 
att utveckla nya sätt att arbeta tillsammans som nödvändigtvis 
inte bygger på en hierarkisk modell.

I de uppdrag som vi arbetar med (stadsplanering, landskapsge-
staltning och arkitektur) finns en startpunkt i och med kundens 
önskemål, budget och frågeställning. Det finns även ett önskat 
slutmål i form av en beskrivning av vad uppdraget är tänkt att 
leda fram till – ett förslag till en parkupprustning till exempel. 
Mellan startpunkt och slutmål behövs en process som öppnar upp 
för kreativa och innovativa lösningar. En process som både tar 
vara på det bästa som vårt företag kan åstadkomma och som ger 
möjlighet för kunden och eventuellt även brukare att delta. Till 
skillnad från produktion av exempelvis toalettpapper, är slutmålet 
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när man arbetar med idéer mycket mer öppet. Det krävs därför 
nya sätt att arbeta tillsammans för att nå framgång. 

Gruppkontoret blev vår modell att generera idéer på ett trans-
parent och inkluderande vis. När alla som vill får bidra med idéer 
kan resultatet bli rikare och mindre förutsägbart. Till skillnad från 
en hierarkisk organisation är gruppkontoret platt i sin grundform. 
Gruppkontoret är inte minst ett sätt att bryta med myten om det 
ensamma geniet som florerar i många kreativa sammanhang. När 
man genomför stora projekt är det en förutsättning att många 
människor jobbar tillsammans och att alla kan bidra med sin in-
telligens och kreativitet. Varje del är viktig för helheten.

Utåt förenklas detta ofta så att en person trots allt står som 
ansvarig. Det gäller inte bara i de kreativa näringarna – även poli-
tiken är ett tydligt exempel på hur en grupps prestation reduceras 
till en frontpersons bedrift. En av utmaningarna när man vill 
verka som grupp är omvärldens personfixering. Vi möts ofta av 
frågor som »Men vem är det egentligen som bestämmer« och »Ni 
måste ange en ansvarig« osv. Vi har haft olika taktik att hantera 
personfixeringen – bland annat att vara många som går på möten 
med beställaren/samarbetspartners, platt debitering för alla som 
medverkar i projekten och uppdiktning av en fiktiv frontperson. 

HuR MAN TäNkeR AvgÖR vAD MAN TäNkeR

Gruppkontoret bygger på övertygelsen om att världen blir bättre 
om många människor kan samverka för att generera idéer. För att 
klara detta krävs en hög grad av transparens i arbetsprocessen. Vi 
har ägnat mycket tid och energi åt att på olika sätt åskådliggöra för 
varandra och våra beställare hur vi ska arbeta.

Konstnären Ernst Billgren arbetade tillsammans med oss i en 
tävling precis när företaget startat. Ernst förde in devisen »Hur 
man tänker avgör vad man tänker« som blivit en viktig hörnsten 
i företagets filosofi. 

För alla projekt lägger vi upp en plan för HUR vi ska arbeta. Det 
är viktigt att alla som deltar förstår var i processen man befinner 
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sig, vilken fråga som ska behandlas och vilket slutmål som finns. 
Om det uppstår osäkerhet i hur processen ser ut uppstår det lätt 
missförstånd i gruppen vilket minskar gruppens gemensamma 
intelligens. 

Det är avgörande för slutresultatet hur processen utformas – 
regler och uppgifter styr gruppen mot de avgörande frågorna i 
projektet. 

DRAkeN OCH pRINSeSSAN

I en platt organisation behövs även gemensamma verktyg för att 
styra och balansera verksamhetens lönsamhet och innehåll. Ett 
sådant verktyg är till exempel den ekonomiska liknelsen med 
»Draken och Prinsessan«. 

Prinsessan utgör den del av företaget som vill ha kul, göra 
nyskapande lösningar, vackra detaljer eller utforska spännande 
ämnen. Draken å andra sidan är prinsessans motpart och den del 
av företaget som kräver pengar för löner, hyra och räkningar. Om 
prinsessan får fritt spelrum är risken stor att det inte blir mycket 
pengar i slutet av månaden. En tillfredsställd prinsessa och en 
missnöjd drake leder snart mot konkursens brant. 

Motsatsen – med en mätt drake och en undernärd prinsessa 
stagnerar gruppen och individerna. Inga nya idéer uppstår och på 
sikt leder även detta i konkursriktning.

För att hålla företaget vitalt krävs utvecklande och engagerande 
uppgifter som kan tillföra ny kunskap och energi i gruppen, men 
också debiterbara resultat. Att hålla balansen är viktigt i alla före-
tag som arbetar med idéer. I takt med att aktieägare och styrelser 
kan utkräva allt större vinster finns risk för att draken får för stort 
utrymme. 

I ett arbetskooperativ behöver medlemmarna gemensamt upp-
rätthålla balansen. Tillsammans prioriterar gruppen verksamhe-
ten och bestämmer hur arbetet ska fördelas och utföras. För att 
inte få slagsida åt prinsessans håll (vem vill inte göra roliga saker?) 
bestämde vi tidigt att alla skulle vara delaktiga i bokföringen. 
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Detta gav en god inblick i företagets metabolism – en grundläg-
gande förståelse för draken. 

Under flera år var balansen i NOD god med många spännande 
projekt och gemensamt fokus. Men så kom lågkonjunkturen 
ikapp oss 2002-2003 och en tung period följde. Få projekt kom in, 
den uppbyggda bufferten försvann och lönerna blev reducerade 
till det utrymme som fanns på kontot. Både draken och prinses-
san var frustrerade. 

LÅgA TRÖSkLAR

Att arbeta med idéer och innovation är inte någon linjär verk-
samhet. Bra idéer skapas i en viss kontext och utifrån en specifik 
frågeställning och behov. Till skillnad från en industriell produk-
tion där man i förväg vet vad som ska produceras är målet öppet. 
I vårt (och många andra kreativa företag) används en grupp kun-
niga och kreativa människor som generator för idéer. Det är alltså 
gruppen som är maskineriet och det är den som behöver vara i 
god form för att skapa så mycket intelligens och kreativitet som 
möjligt. 

För att kunna fortsätta generera intressanta idéer behöver en 
grupp ständigt fyllas på med ny information. Grupper har annars 
en tendens att med tiden likriktas eller slitas isär av inre konflik-
ter. Det behövs en bra balans mellan gemensamma intressen och 
olika infallsvinklar för att gruppen ska fungera över tid. Det är 
därför en stor fördel om en grupps sammansättning kan föränd-
ras över tiden så att människor både kan gå in och ut ur företaget 
på ett enkelt sätt. 

I ett aktiebolag finns ett fåtal ägare med den huvudsakliga mak-
ten över företaget. Att ta in en ny delägare är kopplat till en mone-
tär investering i aktier, som beroende på företagets värde kan bli 
dyrt. Eftersom inflytandet är kopplat till aktieinnehavet innebär 
det att den som har fler aktier också har mer att säga till om. I 
ett kunskaps-/idéföretag kan man argumentera att detta i prakti-
ken inte spelar någon roll då aktieägarna ger kreatörer frihet att 
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göra sitt arbete med ett stort mått av självbestämmande. Man kan 
också lösa en del inflytandefrågor med ett välskrivet partneravtal. 
Men om man som vi, tror att »Hur man tänker« också avgör »Vad 
man tänker«, är det inte oviktigt hur maktstrukturen i företaget 
ser ut. Om gruppen är huvudsaken borde väl det avspeglas i före-
tagsstrukturen?

Så som aktiebolaget fungerade för oss skulle det ha blivit svårare 
och svårare ju längre vi arbetade att vitalisera gruppen av ekono-
miska skäl. Vi hade hamnat i ett läge där det potentiellt kunde bli 
kostsamt att lösa ut eller släppa in nya delägare. Så frågan vi stod 
inför var – överge gruppkontorets agenda och bli mer hierarkiskt 
organiserade, eller avstå framtida möjligheter till personlig vinst 
för att behålla och vitalisera gruppen. 

Vi bestämde att vi behövde sänka trösklarna in-, men också ut 
ur företaget. Vi ville göra det lättare att bli del i företaget – inte 
bara som anställd utan som jämlik partner. Vi ville också att före-
tagets ekonomi inte skulle undermineras om någon delägare efter 
längre eller kortare tid ville lämna NOD. 

BÅDe OCH

Lösningar blir ofta som allra bäst när man undviker antingen–
eller och försöker få till både-och istället. Aktiebolaget har trots 
demokratiska brister många fördelar. Det råder framförallt god 
kunskap om AB hos våra beställare, kunder, revisor och bokfö-
rare. Vi kom fram till att det kunde bli onödigt drastiskt att helt 
övergå till en ekonomisk förening eller någon annan organisa-
tionsform. Dessutom finns i vår bransch upphandlingstekniska 
modeller som delvis premierar aktiebolag vilket inte är oviktigt. 

Vi tog hjälp av rådgivare från Coompanion för att utforska 
olika företagsformers möjligheter och begränsningar. Vi hade 
åtskilliga möten med vår revisor för att förstå hur ägandet av ak-
tiebolaget kunde modifieras åt det håll vi önskade. Målsättningen 
från början var aldrig att starta ett kooperativ utan att hitta en 
ägarstruktur som fungerade bättre ur gruppkontorets perspektiv. 
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Under dessa diskussioner fick vi anledning att börja vända 
och vrida på våra egna fördomar om andra företagsformer än 
aktiebolaget. Till exempel upplevdes kooperativet initialt som 
»flummigt«, »icke-kommersiellt«, »dyr mjölk hos konsum« och 
»världsfrånvänt«. 

Som tur var hittade vi en inspirationskälla i reklam- och kom-
munikationsföretaget St Lukes med bas i London. Alla medarbe-
tare i företaget är delägare och företaget drivs med grupparbete 
som bas för både interna och externa processer. Företaget är ett 
stort och medarbetarägt företag och marknadsförde sig stolt med 
detta. Stora kunder som Clarks, IKEA, Boots mfl har under åren 
gett St Lukes förtroende att utföra kampanjer. 

Plötsligt började ordet kooperativ fyllas med nytt och mycket 
mer spännande innehåll. 

Lösningen för vårt företag blev därför ett kooperativägt aktie-
bolag. Kooperativet (som ju i sig inte är en föreningsform) starta-
des som en ekonomisk förening – Let´s get naked ek. för. 

LeT’S geT NAkeD

En kooperativ förening är en fristående sammanslutning av per-
soner som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma 
ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom 
ett samägt och demokratiskt styrt företag.

När man startar ett kooperativ kan man applicera ett antal 
principer för hur verksamheten ska drivas. Dessa principer grun-
dar sig på värderingar som personligt ansvar, demokrati, jämlik-
het, rättvisa, solidaritet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om 
andra. 

I den första kooperativa principen om öppet och frivilligt med-
lemskap står att kooperativa föreningar är frivilliga organisationer 
öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig med-
lemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social 
ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse. Det kan kanske 
låta utopiskt och skrämmande att en organisation/förening skulle 
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vara öppen för vem som helst. Riktigt så behöver man dock inte 
tolka den första principen genom att medlemmen också ska kunna 
ta på sig medlemskapets ansvar. För oss är det väldigt viktigt att 
kunna behålla dynamiken i gruppkontoret och därför skulle det 
vara helt ohållbart om man från dag ett blev del i föreningen. Det 
tar tid att växa in i en grupp och för gruppen att formas efter en 
ny medarbetare. För att bli medlem i Let’s get naked behöver man 
därför ha goda erfarenheter från att arbeta inom aktiebolaget med 
gruppen som bas. Efter två års anställning i aktiebolaget kan man 
bli erbjuden medlemskap i den ekonomiska föreningen tillika 
kooperativet. 

En aspekt av medlemskapet är föreningens storlek. I många fall 
ses »mer som bättre« och »fler som starkare«, men gruppkonto-
rets avsaknad av hierarkier gör att det finns klara begränsningar 
i hur många som kan ingå. Vi har vid några tillfällen varit över 
10 personer i gruppen och ofelbart delas gruppen då in i 2 eller 3 
olika team. Detta behöver inte vara fel, men i vårt fall är det inte 
något vi strävar efter. Vårt ideal ligger istället på en grupp mellan 
7-9 personer där alla kan delta i en gemensam diskussion, middag 
eller skiss utan att gruppen nödvändigtvis måste delas in i mindre 
grupper. 

För kooperativet St Lukes i London växte medlemsantalet sig 
så stort att majoriteten till slut röstade ut grundarna av företaget. 
Kanske ett bevis för att grundarna skapat en livskraftig organisa-
tion som nu var redo att stå på egna ben? Eller ett symptom på 
att ju fler man blev desto större blev de interna stridigheter. Vår 
framtida utmaning ligger till stor del i hur man kan växa utan att 
tappa modet och intelligensen i gruppen. 

LIveTS kOSTCIRkeL

För att vara tillfreds med sitt arbetsliv krävs en balans mellan 
många olika parametrar – utvecklande arbetsuppgifter, rimlig 
lön, tid för familj och vänner, möjlighet att växa som individ och 
känslan av att bidra. Vi talar ofta om en »livets kostcirkel« för att 
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visualisera denna tanke för oss själva. Det kan låta som självklar-
heter men så som arbetslivet, till stor del, är uppbyggt behöver 
man påminnas om detta. Till exempel genom att se RSA Animate 
– Drive: The surprising truth about what motivates us av Daniel 
Pink.

En återkommande diskussion i företagets unga år handlade om 
huruvida olika arbete är olika mycket värt. I arkitektbranschen fö-
rekommer till exempel ofta tävlingar eller parallella uppdrag som 
upphandlingsform. Det innebär att mycket tid och kraft måste 
avsättas, i vissa fall i utbyte mot låg eller ingen betalning. Hur 
värdefullt är arbetet då? Eller hur ska ett arbete som bokföring 
– tråkigt och omöjligt att debitera vidare – värderas i jämförelse 
med uppdrag med en god budget? Ska den som arbetar med ode-
biterbart arbete få en lägre lön? Eller ska den som drar ett tungt 
administrativt lass få mer i plånboken.

Det visade sig vara en olöslig ekvation. Allt hänger ihop – utan 
satsningarna på till exempel arkitekttävlingar skulle vi till slut 
stå utan projekt som genererar pengar. Och utan bokföring och 
administration skulle vi inte överleva ens ett kvartal. Att ge mer 
lön för ett visst arbete skulle varken vara hållbart eller försvarbart 
i vårt företag. Våra diskussioner slutade alltid med att allt arbete 
måste värderas som lika viktigt och värt samma lön. 

Det kan låta radikalt, men alla som är del av kooperativet har 
därför samma timlön som anställd i aktiebolaget. Oavsett om 
man jobbat i företaget i ett decennium eller nyss blev medlem 
är timlönen densamma. Som del i gruppen är varje medlem lika 
mycket värd och att differentiera lönen skulle motverka syftet att 
skapa så stor delaktighet, kreativitet, intelligens, arbetsglädje – för 
att inte säga lycka – som möjligt. 

FRÅN OFFICe TILL COFFICe

En av huvudpoängerna med att driva företaget i en kooperativ 
form är att vinster tillfaller dem som faktiskt utfört arbetet. Det 
kan vara i form av ökad lön men också i form av satsningar/
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undersökningar som ger mervärde för alla medlemmar och an-
ställda. I vårt fall är det avgörande att kunna återinvestera över-
skott till att driva nya satsningar och utvecklingsarbete inom före-
taget. Om vinst enbart skulle tas ut som ökad lön skulle vi inte ha 
råd att testa nya idéer och lösningar. Detta skulle på sikt leda till 
att »prinsessan« skulle lida och därigenom dra ner även »draken« 
i en ond spiral. 

En satsning som vi genomfört de senaste åren är att utforska 
vår egen arbetsmiljö och skapat en drömarbetsplats – Coffice. 
Idén föddes 2006 vid en av våra två årliga konferenser. Vi hade 
då delat lokal med Wingårdh arkitektkontor och Berg Arkitekter 
sedan starten 1998 och kände att tiden var mogen att »flytta hemi-
från«. Men frågan var vart och hur?

Drömmen var att kombinera arbetsplatsen med en mer offent-
lig verksamhet – ett galleri, café eller en bar. Så som vi arbetat 
under många år, bakom dubbla kodlås, kändes inte rätt eftersom 
vi trodde på och eftersträvade en öppen planeringsprocess, var in-
tresserade av staden och nyfikna på människorna som passerade 
utanför! Med hjälp av vår drömda lokal ville vi undersöka gränsen 
mellan det privata och det offentliga. Ett experiment i skala 1:1.

2009 hade vi äntligen hittat rätta stället. En hörnlokal nära 
Medborgarplatsen i Stockholm som tidigare varit både charku-
teri, hjulaffär, livsmedelsbutik och senast möbelaffär. Lokalen var 
idealisk för att inrätta en publik kaffebar och vårt privata kontor. 
Däremellan fanns ett stort rum där vi ville skapa förutsättningar 
för en semipublik plats – varken privat eller publik utan lite både 
och. En arbetsklubb!

I arbetsklubben ville vi skapa en funktionell arbetsmiljö för 
frilansare och andra som jobbar utan eget kontor. Vi ville under-
söka begreppet arbetskultur och vilka nya möjligheter mobilitet 
ger. Bärbara datorer, surfplattor och smart phones ger ny frihet 
att ta med sig sitt arbete och plötsligt är hotellobbyn, caféet och 
baren faktiskt också arbetsplatser. En ny form av dubbelnyttjande 
av lokaler som inte varit möjlig tidigare uppstår. Arbetsklubben 
Coffice tar fasta på detta.
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Arkitektkontoret + kaffebaren + arbetsklubben blev tillsam-
mans alltså Coffice. C för café och office för kontor. En satsning 
som utgår från vårt gemensamma intresse och som ger mervärde 
för alla som arbetar på företaget. 

NOD BLIR (NOD)C-O-M-B-I-N-e 

När vi väl tog steget fullt ut och gjorde om ägarstrukturen på före-
taget och startade i vår nya lokal kändes det rätt att även byta namn. 
Vår egen agenda att bredda arkitektur och landskapsarkitekturens 
fält hade, tyckte vi, vissa paralleller med Rauschenbergs konstnär-
skap och vad han kallade combines. Rauschenberg gjorde dessa 
tredimensionella collage med start i mitten på 50-talet. Han hade 
till en början svårigheter att sälja verken då kunderna inte kunde 
placera honom i något fack. Var det en målning eller skulptur ville 
de veta. Det var varken eller – det var både och – det var combines.

Precis som Rauschenberg var tvungen att namnge sin konst 
kände vi också att vi behövde ett nytt namn för att bli mer begrip-
liga för omvärlden. Om än bara för möjligheten att berätta om vad 
vi blivit på nytt. Så kom det sig att vi bytte namn till C-O-M-B-I-
N-E. En stark blinkning till Rauschenberg som tack för knuffen ut 
i det okända.

Men för att inte göra uppbrottet från det gamla namnet för hårt 
hittade vi en övergångslösning där NOD omvandlats till (nod) 
framför det nya namnet. På detta sätt hängde det goda i det gamla 
namnet med över till det nya. Både och – istället för antingen eller.

eNSeMBLe 

2010 blev vi kontaktade av organisationspsykologen Anders Ris-
ling. Anders hade hört talas om vårt företag och ville studera oss 
inför en kommande bok. I en månad följde han med i vår vardag 
och gjorde djupintervjuer för att se hur vi organiserar oss – både 
rumsligt och mellan-mänskligt. Han kallar vårt sätt att arbeta för 
kollegialitet och liknar vår arbetsform vid en ensemble.
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»Kollegialitet definieras som en grupp människor som med all 
sin kunskap frivilligt samarbetar för att uppnå gemensamma 
mål. Detta skiljer sig skarpt från byråkrati där medarbetare 
lägger ner tid därför att de känner sig tvingade eller tror sig 
erhålla belöning i termer av personlig makt eller inkomster. 
Kollegialitet bygger på ett inre engagemang att uppnå något 
viktigt och en fri vilja att tillhöra en grupp av människor som 
man solidariserar med. Kollegialitet utmärks av att jag vill 
min kollega gott och gläds åt dennes framgång.

Byråkratiskt ledarskap förutsätter lojala, plikttrogna och 
följsamma medarbetare. Ensemblen utgörs istället av en grupp 
professionella som spontant söker sig till varandra, hjälper 
varandra ömsesidigt och granskar öppet sitt ansvar för arbetet 
samt bjuder på sin kunskap. Arbetet blir mer tillfredsställande 
och det blir bättre än om kunskapsarbetare arbetat var och en 
för sig. System med ensemble passar bra för problem där det är 
nödvändigt att tillämpa kunskap från en mängd olika håll för 
att lösa komplexa problem. 

Ensemble utmärks av horisontella arbetsrelationer. Med-
lemmar kopplas till varandra för ett ömsesidigt ansvar och 
inte av hierarkisk maktutövning. Ensemble måste tillsammans 
göra något som de enskilda var och en inte hade klarat av. 
Delarna är mer än summan. Man skapar en genuin synergi. 
Det krävs helt nya samarbetsförmågor. Kunskapsarbetare re-
laterar sig till uppdraget på ett annat sätt. Forskning visar att 
kunskapsarbetare är beredda att ta ett större ansvar, engagera 
sig i sitt arbete då de upplever de utför ett meningsfullt arbete. 
Ekonomiska incitament kan ha sin betydelse men då mer som 
signal på att arbetet ger resultat, att det uppskattas, att man 
är på väg åt rätt håll. Pengar i sig kommer inte vara det som 
gör att arkitekter, forskare, utbildare, lärare, läkare, social-
vårdare, arbetsförmedlare osv. tar ökat ansvar, effektiviserar 
och hushåller med resurser. Engagemang kommer inte genom 
ekonomiska incitament. Engagemang uppstår då kunskaps-
arbetaren engageras i sitt arbete. Ibland kan då förbättrad 
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personlig ekonomi bli en följd, men det kommer aldrig att vara 
utgångspunkten.

Knutpunkten innebär att gränsen mellan samhälle, organi-
sation och kund upplöses. Kunden medverkar i konstruktio-
nen. Förutom integrering av produktion och innovation sker 
en integration av samhälle, kund, produkt och företag. Knut-
punkten utmärks av en kontinuerlig relation mellan kund, 
produkt/service och organisation. Det är en ständigt pågående 
utveckling av produkten/service/tjänsten med aktiv kundin-
volvering och ömsesidigt lärande mellan alla inblandade.

Vi vet att ett nytt mått produktivitet är förmåga till ständig 
förnyelse – innovation. För detta räcker de gamla, standardi-
serade kontraktsförhållanden inte till.«

99 pROCeNT pSykOLOgI

Det är kanske lätt att tro att arkitektur och planering mest handlar 
om det fysiska. Men tingen – det som kommer ut ur ett projekt 
är en väldigt liten del av en långt mycket större psykologisk värld. 
Det fysiska är tunt som ett cigarettpapper och så som vi ser på 
världen består den av 99 procent psykologi. 

För att möta en värld som till 99 procent består av psykologi 
blir det viktigt att konstruera sin farkost (företag/grupp/kurs) på 
ett sätt som kan hantera komplexitet och processer – både inom 
farkosten och i mötet med det okända.

Vår farkost är gruppkontoret och vi hoppas att vi kommer att 
kunna hålla gruppen vital och levande även på lång sikt. Grupp-
kontoret består just nu av medarbetare från både 60-, 70- och 80-
talet. Om du vill veta mer om oss eller se vad vi faktiskt gör finns 
många av våra projekt på www.combine.coop.






