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Historia
• Ca 1840 i Rochdale, England


• Konsumentkooperativ 


• Kontroll över prissättning


• 1801 Länsförsäkringar ömsesidigt



Tre ben

• Kooperativ utveckling - 
rådgivning


• Consulting (styrelse, ledarskap, 
organisation affärsutveckling 
mm)


• Projekt (ESF, region and others)



Socialt entreprenörskap

”innovativa tjänster, produkter, 
processer, samarbeten och 
metoder som strävar efter att möta 
samhällets utmaningar” 

http://socialinnovation.se/social-
innovation/vad-ar-social-innovation/
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Socialt entreprenörskap
Med övergripande ändamål att integrera 
människor som har stora svårigheter att få och/
eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
Som skapar delaktighet för medarbetarna 
genom ägande, avtal eller på annat väl 
dokumenterat sätt
Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den 
egna eller liknade verksamheter
som är organisatoriskt fristående från offentlig 
verksamhet.



Typer av kooperativ
• Producentkooperativ


• Konsumentkooperativ


• Energikooperativ


• Ömsesidiga kooperativ


• Arbets- eller personalkooperativ


• Sociala arbetskooperativ


• Bostadskooperativ


• Kooperativa banker 
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Kooperativa principer



1. Frivilligt och öppet medlemskap 

- utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnicitet, 
sexuell läggning, politisk eller religiös övertygelse



2. Demokratisk medlemskontroll 

– Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i 
fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. 
Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför 
medlemmarna. Medlemmarna i primärkooperativ har lika 
rösträtt (en medlem, en röst).



3. Medlemmarnas ekonomiska 
deltagande 

– Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa 
föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk 
ordning. En del av detta kapital är den kooperativa 
föreningens gemensamma egendom. Räntan på 
insatskapitalet är begränsad, om ränta över huvud taget 
utgår.



4. Självständighet och oberoende 

– Kooperativa föreningar är fristående och styrs av 
medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, 
inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på 
villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och 
som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.



5. Utbildning, praktik och information 

– Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till 
sina medlemmar och anställda så att de effektivt kan bidra till 
utvecklingen av föreningarna. De informerar allmänheten – 
särskilt unga opinionsbildare – om den kooperativa 
föreningens särart och fördelar.





6. Samarbete mellan kooperativa 
föreningar 

– Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest 
effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att 
samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell 
nivå.



7. Samhällshänsyn 
– Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av 
sina lokalsamhällen enligt de riktlinjer som godtagits av 
medlemmarna.



Ekonomisk	förening

• Den vanligaste formen för kooperativ 
• 1 person, 1 röst 
• Minimum 3 
• Är ett företag 
• Öppet medlemskap 
• Eget lagrum
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Ekonomisk	förening

• Ändamål (Affärsidé) 
• Stadgar 
• Konstituerande stämma 
• Konstituerande styrelsemöte 
• F-skatt och momsregistrering 

• Kompanjonavtal 
• 4-6 veckor
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Bäst i världen eller bäst för världen 

Pengarna målet eller medlet
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Demokrati, hur ska vi hantera den? 

Upp till varje kooperativ!
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Affärsidé

Grunden för att ett företag ska 
kunna generera vinst 
 
Första & viktigaste 
grundstenen i en affärsmodell 
för en verksamhet
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Affärsmodell

En	affärsmodell	beskriver	hur	en	
verksamhet	lönsamt	är	tänkt	aF	
skapa	och	leverera	värde
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AF	läsa

Hållbar	ägararkitektur	för	Sverige,	Sophie	Nachemson-Ekwall	
Nllsammans	med	Global	utmaning.	

Tillsammans:	En	fungerande	ekonomis	demokra;,	Bo	
Rothstein,	Göteborgs	Universitet
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