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Förord 
 
 
Denna studie har genomförts med finansiellt stöd från Stiftelsen Lantbruks-
kooperation. För hjälp med datainsamling och viss dataanalys svarar Pernille 
Andersson, Karlstads universitet. Ett stort tack riktas också till alla er 
lantbrukskooperativa medlemmar i Värmland som deltagit med intervjusvar i 
undersökningen.   
 
 
Karlstad i mars 2006 
 
Per Echeverri 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med studien är beskriva föreställningar om svensk lantbruks-
kooperation, särskilt när det gäller grad av medlemsinflytande över 
kooperationens strategiska utveckling. Forskning har visat att de pågår en 
förskjutning när det gäller kooperationernas grundläggande värderingar och 
en ökad ekonomisering. Oklarheter finns kring hur den lantbrukskooperativa 
modellen ska uppfattas och utvecklas för att klara av tilltagande konkurrens 
och omreglering.  
 
Denna studie tar utgångspunkt i medlemsperspektivet och ställer frågor om 
ägarmakt och föreställningar om kooperationen och dess utveckling, något 
som saknats i teoribildningen kring kooperativ organisering. Undersök-
ningen bygger på intervju- och enkätdata i en regional kontext (ett urval av 
lantbrukare i Värmland), inom tre olika kooperationer: Svenska Lantmännen, 
Milko och Swedish Meats.  
 
Studien visar att deltagandet i föreningsmötena totalt sett inte omfattar 
särskilt många medlemmar. Generellt för den undersökta gruppen finner vi 
att de inte i någon nämnvärd utsträckning umgås inom den grupp som brukar 
samlas till lokalt föreningsmöte utan definierar sig snarare i förhållande till 
andra nätverk. Andra mötessammanhang har tydligare funktionen som rela-
tionsbyggande (tematräffar, studiebesök etc.). Vi ser att föreningsmötena i 
första hand används för ekonomisk information. Engagemanget stiger när 
pris- och inflytandefrågor behandlas. Studien visar också att medlemmarna 
inte utgör en homogen grupp.  
 
Fyra relativt distinkta kategorier av medlemmar kunde identifieras när det 
gäller synen på kooperationen, dess utveckling och möjlighet till inflytande. 
Två strukturella dimensioner framträder i det empiriska materialet: organi-
seringsform respektive värderingar. Genom att ställa dessa två dimensioner 
mot varandra skapas en kategorisering utifrån vilka det är möjligt att 
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identifiera fyra olika strategiska alternativ: 1 kostnadsfördel; 2 ideologi; 3 
entreprenörsinriktning; 4 regionalitet.  
 
Studien har visat på en olöst spänning mellan de gamla kooperativa idealen 
och den nya marknadsorienterade företagsutvecklingen. Det finns mycket i 
båda dessa modeller som upplevs som attraktivt och omistligt. Frågan som 
funnits med under studiets gång har varit vad det är som möjligen kan lösa 
upp spänningen mellan ideologi och ekonomi. Vad är det i de kooperativa 
principerna som har bärkraft även för framtiden? Vad är det i det marknads-
anpassade företagandet som rimmar med de kooperativa värderingarna?  
 
Genom att analysera respondenter i ett regionalt sammanhang och 
kategorisera deras föreställningar har det blivit möjligt att skönja en tredje 
väg som kombinerar ideologi och ekonomi som parallellt bärande teman, 
snarare än motstridiga krav. Genom att se hur två olika dimensioner, 
organiseringsform respektive värdedimension, kan ställas mot varandra som 
två separata perspektiv, har vi kunnat beskriva denna tredje väg i termer av 
regional och situationsbaserad samverkan.  
 
Studien ger stöd för att vissa av kooperationens ideologiska värden 
fortfarande är bärande för strategisk utveckling men att kooperationens 
grundläggande samverkansidé är satt under förändring och är orienterad i 
riktning mot lokala eller regionala nätverk. Studien har implikationer för 
medlemskommunikation och strategiformulering. Även om resultaten i 
första hand gäller för den undersökta regionen (Värmland) har resultaten 
rimligen bäring på olika typer av lantbrukskooperativa sammanhang i 
Sverige.  
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1 Introduktion 
 
 
I tider av strukturförändringar, som t.ex. inom lantbrukskooperationen, 
återkommer med jämna mellanrum diskussioner kring hur marknader ska 
hanteras och utvecklas. En för lantbrukskooperationen central aspekt är i vad 
mån och på vilket sätt medlemmarna i egenskap av ägare har inflytande på 
dessa komplexa problem. Frågor ställs om aktörernas olika roller, vilka 
förväntningar man har på varandra, hur medlemmar och utbyten kan styras 
samt hur en effektiv kommunikation mellan aktörer rimligen bör se ut, allt i 
syfte att säkra en sund utveckling av den gemensamma kooperationen.  
 
Frågor som dessa återfinner vi även i andra branscher som genomgår mer 
eller mindre omfattande omregleringar såsom tandvård, kollektivtrafik, 
telecom, hemtjänsten, svenska kyrkan etc.). Forskning kring denna typ av 
frågor finns inom olika discipliner och visar bland annat att frågor om 
ansvarslinjer, roller, servicefunktioner och management, ofta lämnas öppna 
när mer marknadsorienterade modeller införs. Skälet är helt enkelt att 
omreglering skapar hybridorganisationer som har inslag av såväl 
marknadsmekanismer som planhushållning och det är inte givet hur avväg-
ningen mellan dessa olika modeller ska göras och i vad mån man behöver ta 
hänsyn till särskilda branschtraditioner. Just det faktum att omreglerade 
branscher och förändrade organisationer uppfattas som hybrider gör att de 
inte förknippas med någon självklar organiseringslogik för roller och ansvar. 
 
 
1.1 Lantbrukssektorns särdrag 
 
Det är inte förvånande att det i olika sektorer återfinns liknande strukturer 
och mekanismer, vilka bidrar till att ett fenomen är eller utvecklas på ett visst 
sätt. Emellertid visar varje bransch i allmänhet också ett särdrag och en 
historik som får stor betydelse inte enbart i den lokala debatten utan även i 
den teoretiskt konceptuella förståelsen. I specifika fall hittar man särskilda 
faktorer och förhållanden som ökar förklaringsvärdet. På ett lägre och mer 
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branschnära plan verkar kooperationen brottas med för den relativt speciella 
problem.  
 
Det finns tecken på att gränsdragningarna och rollfördelningen mellan 
marknadsaktörerna inte är lika självklar som i andra branscher. 
Kooperationens medlemmar har multidimensionella roller (Modell & 
Normark, 1997; Nilsson & Björklund, 2003;). De kan agera i egenskap av 
ägare eller som leverantörer, men även som kunder. Denna kluvna 
rolluppfattning är ovanlig och intressant ur teoretiskt perspektiv, eftersom 
den bryter med gängse föreställningar om marknadsroller, d.v.s. en tydlig 
identitet och positionering i vilken man normalt är någon av rollerna i en och 
samma relation. Den liknar heller inte de former för agerande som vi ser i 
virtuella organisationer, som kommit att bli allt vanligare i västeuropeisk 
ekonomi och som i korthet innebär att aktörer kan växla sin rollidentitet 
beroende på marknadskoncept och vilket företagsnätverk man väljer att vara 
identifierad med.  
 
Producentkooperationernas medlemmar är mer sällan deltagare i sådana lösa 
företagsnätverk. De befinner sig vanligtvis (empiriskt och konceptuellt) i ena 
änden av produktionskedjan och i den relationen växlar mellan ovanstående 
roller. Positionen ger relativt begränsat manöverutrymme. Att dessa 
förhållanden ger delvis motstridiga målbilder och lämnar öppningar för vissa 
interna motsättningar får som konsekvens att även de gemensamma 
föreningarna, stämman, styrelserna och medlemmarna får sin beskärda del av 
problemen. De har att ta hänsyn till olika förväntningar och kan i vissa fall 
leda till en kluven inställning i konkreta ärenden. Förutsättningarna ställer 
därför höga krav på föreningarnas förtroendevalda och styrelser vilka har 
som uppdrag att i olika avseenden hantera dessa medlemsrelationer. 
 
Grundkonstruktionen kooperativt företagande driver därför fram en ökad 
grad av kommunikation mellan parter. Det blir också viktigt att medlemmen, 
i sin roll som ägare, får rikligt med tillfällen till inblick i och inflytande på 
kooperations verksamhet. Denna premiss gör medlemmarna till en 
betydelsefull part i diskussionen om lantbrukskooperationen, dess utveckling 
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och möjlighet till inflytande. Medlemmarnas befintliga föreställning om 
detta är en inte oviktig utgångspunkt. 
 
Kooperation är en speciell företagsform och allt som oftast ställs frågor om 
dess förutsättningar och berättigande på en allt mer avreglerad marknad. I 
diskussionen finns åtminstone två argumentationslinjer. Den ena är 
traditionell och går ut på att kooperation som företagsform garanterar vissa 
värden och möjligheter till avsättning av produktion. Medlemsinflytandet är 
det huvudsakliga medlet för denna garanti.  
 
Den andra argumentationslinjen går ut på att kooperation som företagsform 
behöver moderniseras i takt med att marknaden utvecklas och konkurrensen 
tilltar. Kooperation som företagsidé anses konservera en inriktning mot 
medlemsnytta, snarare än en inriktning mot marknads- eller konsumentnytta. 
För lantbruksnäringens del är kooperationens utveckling ytterst förknippat 
med frågan om hur man mest ändamålsenligt organiserar jordbruks-
produktionens värdekedja, med tanke på framtida avkastning på kort 
respektive lång sikt.  
 
Teoretiskt finns skäl att undersöka kooperationens utveckling av flera skäl. 
Varför fortsätter idén med kooperation att i någon mening vara attraktiv, 
trots ifrågasättande från flera håll? Denna fråga rymmer den grundläggande 
frågan varför kooperationer egentligen finns. Hur ska man uppfatta och 
förstå dem för att se deras värde även på en förändrad marknad?  
 
 
1.2 Styrning 
 
Den grundläggande idén, att tillförsäkra en marknad och utkomst genom 
ägarmakt och medlemsinflytande, reser i nästa led frågor om styrning. Utan 
möjlighet att styra kooperationens verksamhet och utveckling är medlems-
retoriken tom. I vad mån kan medlemmar egentligen utöva styrning i denna 
företagsform och är verkligen den nuvarande formen för kooperation den 
mest ideala formen för styrning? Är medlemsstyrningen önskvärd eller inte? 
Är det kanske tvärtom medlemmarna som ska styras? Vidare kan man fråga 
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sig vilka styraspekter som förekommer och vilka som inte gör det? Detta är 
frågor som kan ställas.  
 
Den befintliga traditionen att organisera och hantera medlemsstyrning är inte 
en gång för alla givet. Inom privat sektor förekommer en yvig flora av 
samverkansformer, alla med ambitionen att för en specifik marknad finna en 
optimal organisering av verksamheter. Företag är många gånger integrerade i 
nätverk av olika slag. I dess nätverk kan man finna aktiviteter som vida 
överstiger samverkansgraden i lantbrukskooperationer. Kontroll över värde-
kedjans processer kan utövas på andra sätt än gemensamt ägande och 
kedjorna i sig kan såväl brytas upp som länkas ihop i nya mönster. 
Principiellt finns en flera integrationsriktningar och integrationsgrader. 
Marknader är dynamiska, föränderliga och delvis oförutsägbara. Detta driver 
fram en tendens att ständigt anpassa sin organisation beroende på hur man 
uppfattar den och, för all del, skapar den. Fusionera eller inte? Samverka 
eller konkurrera? Nischa in sig eller diversifiera? Hur välja strategi?  
 
Som kontrast till förändring, dynamik och marknadsanpassning kan man 
ställa värdet av stabila och långsiktiga åtaganden. Kooperation som 
företagsfenomen kan motiveras bl.a. utifrån sådana motiv. Om det nationellt, 
regionalt eller lokalt finns ett långsiktigt motiv till inhemsk jordbruks-
produktion (lokalt producerad mat, öppna landskap etc.) kan den kooperativa 
modellen, givet att den klarar av att också hantera extern konkurrens, 
säkerställa sådana långsiktiga värden.  
 
Den tröghet som medlemsinflytandet medför (och därmed förknippade 
kostnader) är i en sådan argumentation nödvändig. Merkostnaden kan ses 
som en investering i marknaden på lång sikt, fortfarande under förutsättning 
att trögheten leder till kloka marknadsbeslut. Fria marknader och frikopplade 
företagsenheter har över tid visat sin styrka när det gäller att hantera 
individers engagemang och balansera utbud med efterfrågan. Marknads-
ekonomi tycks leda till ökad ekonomisk aktivitet och materiell välfärd totalt 
sett (om än ej helt jämt fördelat). Enskilda marknadsoperatörer tycks 
emellertid ha svårare att hantera mer diffusa aspekter som hållbar miljö, 
social trygghet, välfärd och rättvisa. Sådana företagsövergripande 
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målsättningar, vilka antas gynna den enskilde, måste hanteras antingen i mer 
övergripande nätverksformationer eller i någon överordnad myndighets-
struktur.  
 
Kooperation är en specifik företagsform som i sin grundkonstruktion särskilt 
beaktar producentens och konsumentens (samhällsmedborgarens) lång-
siktiga intressen. Det kan finnas skäl att anta att den kooperativa styrnings-
formen är mer långsiktig än den i traditionella privata företag.  
 
 
1.3 Medlemsinflytande 
 
I dagsläget tenderar emellertid de kooperativa lantbruksföretagen hantera 
medlemmarna som vilka aktieägare som helst. Varje enskild medlem har en 
röst och en tämligen liten ekonomisk insats. Inflytandet är i praktiken 
begränsat. Så länge kooperationen levererar en acceptabel avkastning på 
insatt kapital eller åtminstone säkerställer en hygglig avsättning av 
medlemmens produkter (till ett rimligt pris) upprätthåller kooperationen det 
minimum av trovärdighet som behövs i medlemsrelationen. I tider då denna 
aspekt av relationen har brister måste rimligen kooperationen peka på andra 
värden som medlemsinflytandet har. Råder tveksamhet kring vilka dessa 
värden är och deras bärighet på strategi urholkas argumentet att organisera i 
form av kooperation, något som rimligen bör leda till avveckling av 
medlemsinflytandet i den traditionella formen. En ren bolagskonstruktion 
kan i princip vara väl så ändamålsenlig. Det finns ständigt behov av att söka 
mönster i olika typer av marknader och ställa dessa i relation till befintliga 
modeller. 
 
Kännetecknande för lantbrukskooperativ (i denna studie i form av 
producentkooperativ) är att de är medlemsstyrda av personer som frivilligt 
samverkar för att tillgodose sina ekonomiska, sociala och kulturella behov 
genom ett gemensamt ägt och demokratiskt styrt företag. Med frivilligt avses 
att medlemmarna är fria att lämna kooperationen när de så önskar. Varje 
medlem har en röst. Styrning och ägarinflytande från medlemmarnas sida 
utövas i princip i samband med kooperationens föreningsmöten. Begreppet 
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kooperation betecknar därför vanligtvis en viss företagsform eller 
organiseringsprincip  
 
Denna studie arbetar med en mer öppen definition av kooperation och låter 
kooperationsbegreppet beteckna olika former av samverkan bortom den egna 
enheten, antingen i form av horisontell integration där skilda aktörer hjälps åt 
i ett av förädlingsleden eller i form av samverkan inom en och samma 
storskaliga produktionsenhet t.ex. i form av vertikal integration där aktörer 
samordnar sina affärsprocesser sekventiellt. Den svenska lantbrukskoopera-
tionen har under senaste seklet integrerat i båda dimensionerna, horisontellt 
genom sammanslagning av närliggande och likartade verksamheter 
(begränsad integration) och vertikalt genom intressen i processindustrin i 
nästa led av värdekedjan (integration framåt). Den senare formen av 
integration har varit dominerande. Båda formerna har bidragit till att 
kooperationerna vuxit i storlek.  
 
Den kooperativa modellen har en särskild form av strukturell bindning 
mellan ägare och den kooperativa organisationen som antas tillförsäkra en 
långsiktig relation och ägarinflytande. Därmed ges grundbultar för en 
utveckling som antas gynna ägarna på kort och lång sikt. Genom vår öppna 
definition (ovan) kan vi anta att kooperation kan ses som ett vidare begrepp 
än den gemensamt ägda kooperativa organisationen i sig (juridisk enhet). 
Genom medlemskapet, ägarskapet och den affärsmässiga relationen är 
parterna inbegripna i kooperation, samverkan inom och över företagsgränser. 
 
 
1.4 Strategier 
 
För att förstå varför kooperativa organisationer (liksom andra företags-
former) utformar sin interna styrning på ett visst sätt behövs en förståelse för 
vilka intressentgrupper som dominerar organisationens strategiska val (jfr 
Child, 1972). Man behöver kanske inte överbetona rationaliteten i sådan val 
eftersom strategier kan utvecklas och motiveras på helt andra 
bevekelsegrunder. Strategier kan formas av inflytelserika individer i 
organisationer eller bildas genom internpolitiska processer utifrån minsta 
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gemensamma nämnare. Många strategier kan komma till stånd genom att 
mindre genomtänkta kompromisser mellan interna aktörer. Sådana strategier 
kan vara pragmatiskt det enda möjliga men huruvida de fungerar effektivt är 
en annan fråga. Emellertid omgärdas strategiutformning alltid av någon form 
av ’rationell’ argumentation för att motivera dess utformning. I den 
meningen ska man förstå idén med att identifiera dominerande intressent-
grupper. Den dominans dessa utövar kan man inte utan vidare bortse ifrån. 
 
Ägarskapsstrukturen spelar en betydande roll i bestämningen av 
lantbrukskooperativa företags val av strategier (Rhodes, 1983; Lerman & 
Parliament, 1990; Katz, 1997). Den anses också påverka ledningsbeteende 
genom att den påverkar den arbetsledande rollen (Cook, 1994). Viktigt är då 
att försöka fastställa vilken legitimitet befintliga och alternativa strategier har 
i ägarkollektivet. Detta är en empirisk fråga men också konceptuellt 
intressant eftersom strategiutveckling i kooperation i grunden skiljer sig från 
investeringsorienterade företag. Kooperationer måste beakta medlems-
intresset som är mer än att ge avkastning på investerat kapital. För 
medlemmen är det väl så viktigt att man säkerställer access till marknad och 
tillgodoser lokala kooperativa värden. Ett sådant uppdrag har implikationer 
för strategiformulering och formerna för hur den ska utvecklas. 
 
En central fråga i relationen mellan medlem och kooperation är engagemang. 
Vad driver engagemang och intresse i relationen? Nilsson (2003) har visat 
att i allmänhet ser medlemmarna sig som egna företagare med det primära 
målet att maximera vinsten i de egna företagen. Vissa har inte reflekterat 
över att de är medlemmar i ett kooperativ. De verkar snarare se sin insats i 
kooperativet som en depositionsavgift för att få handla. Konkurrensen som 
kooperativen står inför, dels i försäljningsledet, dels i leverantörsledet, driver 
ner marginalerna för att vara en för medlemmarna attraktiv handelspartner. 
Marknadens omvandling får effekter på det ekonomiska incitamentet för 
medlemmen att engagera sig i kooperationen. Konkurrensen tvingar till 
nedläggningar eller innovativa försök till marknadsutveckling i andra 
relationer.  
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Nya former av avkastning på investeringar kan vara en utväg men kanske 
lojaliteten med kooperativet också behöver byggas av fler element än de rent 
ekonomiska. I fokus för en sådan frågeställning hamnar då den upplevda 
nyttan med kooperativ samverkan. Företagsledningarna lever i sin agentroll 
med behovet att tydliggöra olika medlemsnyttor och att de verkar i 
medlemmarnas (principalens) intresse. Frågan är om ägarrollen ska utvecklas 
eller avvecklas. Genom att studera attityder i medlemsgrupper ges i viss mån 
förklaringar till graden av engagemang.  
 
Lantbrukskooperation, liksom många andra företagsfenomen, kan analyseras 
utifrån olika perspektiv. Man kan studera det utifrån olika aktörers 
perspektiv eller utifrån olika bedömningskriterier. Ett, av flera, perspektiv är 
medlemmens och medlemmens möjlighet att utöva ägarinflytande. 
Medlemsperspektivet har den fördelen att man genom det särskilt kommer åt 
det långsiktiga och lokala intresset. Det är rimligen så att man inte kan 
förbigå den enskilde lantbrukaren i frågan vad som på lång sikt är gynnsamt 
för denne. I det här sammanhanget talar vi inte om marknadskunskap vunnit 
genom närhet till olika kundsegment och i den meningen medlen för att 
förverkliga långsiktiga mål utan om själva målen i sig. Även om det finns 
andra perspektiv med vars hjälp man kan analysera lantbrukets långsiktiga 
ambitioner kan man anta att denna grupp åtminstone bör ha ett visst 
tolkningsföreträde till frågan. 
  
Traditionellt baseras svenska lantbrukskooperativ på ett antal kooperativa 
värderingar såsom solidaritet (hjälp till självhjälp), demokrati, ekonomisk 
effektivitet, frihet, rättvisa, oegennytta (altruism) samt sociala framsteg 
(Münkner, 1989). Studier under 1990-talet har visat att flera av dessa 
värderingar inte uppfattas som centrala för många av dagens lantbrukare, 
däribland oegennytta och sociala framsteg (Hakelius, 1996). Värderingar 
som emellertid fortfarande ses som viktiga räknas ekonomiska effektivitet, 
solidaritet, demokrati och rättvisa (ibid., sid. 175). Detta ger stöd för att 
deltagande i den kooperativa verksamheten är viktigt för många medlemmar. 
Emellertid finns en heterogenitet i gruppen lantbrukare. När det gäller 
lantbrukares värderingar och attityder till kooperativa organisationer finns en 
skillnad mellan unga och gamla lantbrukare där de yngre inte i samma 
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utsträckning verkar ansluta sig till de kooperativa värdena. Dessa verkar 
istället koncentrera sig på den finansiella situationen på den egna gården 
(ibid.).  
 
Detta gör att för många medlemmar får kooperationen en allt mindre 
betydelse. Medlemsengagemanget infinner sig inte och deltagandet i 
föreningens gemensamma aktiviteter minskar. I förlängningen kan man 
tänka sig en mer eller mindre total frikoppling mellan medlemmar och 
kooperation, med implikationer för val av alternativ företagsform. 
Möjligheten att delta och ha verkligt inflytande är en framträdande faktor om 
man vill skapa engagemang i beslutsprocesser (Hakelius & Österberg, 2004). 
Det antas också vara en viktig faktor om man vill skapa tillit i olika 
aktörsrelationer (t.ex. i medlemsrelationen). Att tillit idag anses som en 
avgörande variabel för nästan alla former av verksamhet är en etablerad och 
välunderbyggd idé. För en översikt se t.ex. Blois (1999).  
 
Forskning har också inom ramen för många olika discipliner visat vilka 
positiva effekter tillit har men hur tillit skapas är mera oklart. Det är så 
många kontextuella förutsättningar som avgör. Det behövs därför relativt 
närgångna studier för att fånga bransch- och företagsspecifika förhållanden. 
Avgörande för verksamhetens utveckling är således deltagandet och dess 
former, d.v.s. hur inflytande de facto formas och upplevs. När det gäller det 
finns inte särskilt mycket forskning. Inflytande, ja, men på vilket sätt och 
vilken utsträckning det sker samt hur det är kopplat till föreställningarna om 
kooperationen är sådant som inte intresserat forskare i någon nämnvärd 
utsträckning.  
 
 
1.5 Syfte 
 
Av ovanstående introduktion förstår vi att kooperation som företagsfenomen 
fortfarande är omgärdat av en del frågor, såväl teoretiska som praktiska, inte 
minst när det gäller utvecklandet av medlemsrelationen. Frågor finns kring 
styrning, medlemsinflytande och strategiutveckling i en lantbrukskoopera-
tion satt under stort förändringstryck.  
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Behovet av en djupare förståelse innebär att syftet med studien är att 
beskriva medlemmarnas syn på lantbrukskooperationens utveckling samt 
möjlighet att utöva ägarmakt och medlemsinflytande. Utifrån en sådan 
analys ges möjlighet att förstå hur styrning tar sig uttryck och analysera 
lantbrukskooperationen som institutionell drivkraft. Vägledande begrepp för 
denna analys är samarbete, ägarmakt, inflytande, styrning och strategisk 
inriktning. Genom dessa begrepp och de avgränsningar dessa ger framträder 
en bild av förklarande strukturer och mekanismer.  
 
Det ligger nära till hands att jämföra den kooperativa organisationsmodellen 
med andra traditionella företagsmodeller när det gäller ändamålsenlighet. I 
studien är fokus snarare på dynamiken inom ramen för befintlig 
kooperationsmodell, dynamiken i termer av relationer, inflytande och i vad 
mån dessa dimensioner utvecklas på ett lämpligt sätt utifrån ett medlems-
perspektiv. 
 
Det är möjligt att man utifrån resultaten kan identifiera problem och 
möjligheter i medlemsrelationen som man behöver ta hänsyn till och 
utveckla. Genom en utökad förståelse av kooperationens utveckling utifrån 
ett medlemsperspektiv, kan vi få implikationer till förändring av 
medlemskontakten. Studien kan ge bidrag till den teoretiska förståelsen av 
kooperation som företagsform och hur styrnings- och strategiaspekter 
hanteras inom densamma.  
 
Studien karaktäriseras av en relativt explorativ ansats där de vägledande 
begreppen får en underordnad roll så att förförståelsen inte i allt för hög grad 
dominerar själva undersökningen.  
 
Forskningen uppvisar en kluven hållning till kooperation som format för 
samverkan. Viss forskning vill ställa den ifråga medan annan forskning 
pekar på dess styrkor. Det finns en spänning mellan de kooperativa organi-
seringsprinciperna och kraven på marknadsanpassning som inte är helt 
klargjord. Till denna diskussion vill studien bidra. 
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2 Metodik 
 
 
Tre olika kooperationer har deltagit i studien, Svenska Lantmännen, Milko 
och Swedish Meats. Studien avgränsades till en region i syfte att ha en 
relativt likartad kontext och att den är specifik (respondenternas egen 
kontext). Genom det tas hänsyn till att enskilda lantbrukare i flera fall är 
medlemmar i flera kooperationer och att det finns relationer mellan regionala 
kooperationer. Av praktiska skäl (hanterlig geografisk spridning) valdes 
Värmland som region.  
 
Istället för att försöka fånga lantbrukskooperationen som generell företeelse 
utnyttjas en undersökningsdesign som riktar in respondenternas associationer 
på kooperationen så som den lokalt manifesteras i anslutning till ett lokalt 
medlemsmöte (en specifik medlemskontext). Kontexten är den lokalt 
organiserade medlemskontakten och inbegriper därför endast de som deltar i 
själva mötet.1 På så sätt fångas deltagarnas upplevelse av kooperationen mot 
bakgrund av medlemmens föreningsrelation, under antagandet att närvaron 
av denna kontext ger en mer rättvis och djup bild av närvarande strukturer 
och mekanismer. Datainsamling skedde därför i samband med lokala 
medlemsmöten, tre inom Svenska Lantmännen, tre inom Milko och ett inom 
Swedish Meats.  
 
I samband med dessa tillfällen lämnades en svarsenkät ut till alla 
mötesdeltagare. I syfte att få ett rikare datamaterial genomfördes också 
personliga intervjuer med frivilliga respondenter. Genom självurval 
(mötesnärvaro utgör själva urvalskriteriet) ingår endast de som på ett särskilt 
sätt antas ha intresse av frågeställningarna och som i högre grad kan antas 
vara dominerande aktörer i den lokala kontexten. Frågeställningarna i de 
olika datainsamlingsformerna var i allt väsentligt formulerade på samma sätt. 

                                                 
1 Genom denna undersökningsansats är det svårt att exakt fastställa målpopulation. Den är under 
alla omständigheter inte större än de individer som deltog i de utvalda medlemsmötena, även om 
fler personer (t.ex. de som av någon anledning inte deltog) skulle kunna ha åsikter om 
kooperationen. 
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Båda hade inslag av öppna frågor som möjliggjorde kvalitativ dataanalys. I 
det följande kommenteras de två datainsamlingsmomenten. 
  
 
Enkätstudie 
 
Alla som deltog i de valda medlemsmötena hade möjlighet att ingå i 
undersökningen. Av en population bestående av ca 200 deltagare valde 44 att 
delta vid dessa sammanlagt sju tillfällen. Svarsfrekvensen mätt mot 
bakgrund av denna (mötesdeltagande) population uppgick till 22 %. 
Fördelningen på de tre kooperationerna blev 18 inom Milko, 12 inom 
Svenska Lantmännen och 14 inom Swedish Meats. 
 
Enkäten gav en beskrivning av demografiska data, såsom kön, ålder, storlek 
på lantbruk, antal medlemskap i kooperativ samt om medlemmen är 
förtroendevald eller ej. Enkäten ställde ett antal frågor kring medlemmarnas 
upplevelse av föreningsmötet. 17 påståenden presenterades där respondenten 
fick avgöra på en skala från 1-5 huruvida påståendet stämmer eller inte, där 
1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt. 
 
En Factorial Anova test har använts för att finna skillnader mellan de tre 
kooperationerna (Kinnear & Gray 2000). Där en signifikant skillnad har 
påträffats har en Tukey HSD test använts för att kunna urskilja var 
skillnaden ligger. 
 
 
Intervjustudie 
 
För att få en djupare bild av medlemmarnas upplevelse av kommunikationen 
på föreningsmötena gjordes 19 intervjuer med medlemmar som deltagit i ett 
möte. Sju intervjuer gjordes med medlemmar från Milko respektive Svenska 
Lantmännen. Fem intervjuer gjordes med medlemmar från Swedish Meats. 
En intervjumall utformades efter enkätfrågorna för att lättare kunna föra 
resultaten samman från de olika metoderna. Intervjuerna genomfördes i 
respondenternas bostad en dag efter deras deltagande i respektive förenings-
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möte. Inspelningarna har transkriberats och analyserat med en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Syftet med ett differentierat metodval är att få en bred och djup bild av det 
studerade fenomenet. 
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3 Resultat 
 
 
Studien kastar ljus över föreställningar om lantbrukskooperationen som 
organiseringsform. Tre teman fokuseras varvid det första berör relationen 
mellan medlem och lantbrukskooperation, dels i synen på gemenskap mellan 
den enskilde medlemmen och andra medlemmar, dels i synen på samarbetet 
med kooperationen. Det andra temat berör synen på ägarmakt eller 
påverkansmöjlighet medan det tredje berör synen på kooperationens 
utveckling generellt. Svaren på dessa frågor redovisas i det följande mot 
bakgrund av att de utgör centrala variabler i förståelsen av vad kooperation 
om fenomen inrymmer.  
 
Resultaten presenteras enligt följande. Enkätsvarens redovisas kort med en 
uppdelning på de olika kooperationerna eftersom de verkar på något olika 
marknader. Därefter redovisas intervjusvar avseende samma frågeställning. 
Dessa presenteras i kategorier som bildats av meningsenheter utifrån en 
innehållsanalys av samtliga intervjusvar. Kooperationerna namnges i fram-
ställningen som Milko, SVL (Svenska Lantmännen) och SWM (Swedish 
Meats). 
 
 
3.1 Relationen 
 
Två aspekter av relationen redovisas i det följande avsnittet, dels synen på 
graden av gemenskap med övriga medlemmar, dels synen på samarbetet med 
kooperationen som motpart.  
 
 
Gemenskap med övriga medlemmar 
 
När det gäller medlemmarnas inbördes relationer ger studien vissa svar. De 
fick beskriva i vilken grad de känner gemenskap med övriga medlemmar (E 
8), en viktig parameter för bra samverkan. Svaren visar att man känner en 
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ganska stark gemenskap med övriga medlemmar. På en skala 1-5 visar 
Milko ett medelvärde på 4.0, SVL 3.6 och SWM 3.7.  
 
Av intervjusvaren (I 3) framträder en bild som visar att man känner en 
gemenskap men den är starkt baserad på affärsmässiga relationer. Detta kan 
exemplifieras med följande citat. 
 

”Nej jag umgås inte privat med andra medlemmar. Känner dom gör man ju. Man 
umgås med en del men några har man en yrkesmässig relation till.” 

 
Den privata sidan av relationen är inte i så stor utsträckning representerad. 
Detta mönster är gemensamt för alla tre kooperationerna och kan exem-
plifieras av följande meningskategori som bildats av svaren från inter-
vjuerna: 
 
Man känner en del av medlemmarna och det man har gemensamt är 
medlemskapet i kooperationen. Man umgås inte i så tror utsträckning privat. 
 
 
Samarbetet med kooperationen 
 
I studien berörs också frågan om samarbetet med kooperationen inom ramen 
för den affärsmässiga relationen. Hur väl samarbetet fungerar kan i viss 
utsträckning påverka relationen och kommunikationen mellan parterna. För 
att försöka fånga detta ställs frågor kring hur medlemmen upplever detta 
samarbete.  
 
Av svaren (E 17) framgår att samarbetet fungerar relativt bra. Milko visar ett 
medelvärde på 3.6, SVL 4.2 och SWM har ett medelvärde på 3.3. Resultaten 
är inte drastiska på något sätt utan visar helt enkelt att man i allmänhet är 
nöjd med både relationen och samarbetet med kooperationen. Denna bild ska 
ställas mot den bild som senare i redovisningen målas upp kring hur 
medlemmarna ser på möjligheten att påverka och på den kooperativa 
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utvecklingen rent allmänt. Beroende på hur och på vilket sätt frågan ställs 
framträder allt som oftast något olika svar. 
 
 
3.2 Ägarmakt och inflytande 
 
Studien ger vidare en bild av medlemmarnas upplevelse av möjligheten till 
inflytande på kooperationens verksamhet. Genom att respondenterna getts 
möjlighet att lämna egna svar och kommentarer inom ramen för några öppna 
frågor erhåller vi en djupare och mer nyanserad bild av detta. Vi erhåller 
indikationer på vilka faktorer som förklarar respondenternas upplevelse.  
 
Av svaren (E 18) framgår att upplevelsen av ägarmakt är tämligen 
begränsad. Några citat bland Milkomedlemmarna illustrerar denna 
upplevelse: 
 

”Jag har liten möjlighet att påverka.” 

”Nej föreningarna är så stora att en medlem inte kan påverka någonting.” 

”Nej det är de höga herrarna som bestämmer.” 

”Nej det är oftast ekonomin som påverkar och den har man ingen insyn i.” 

 
Utifrån detta framträder således följande två meningskategorier (inom 
Milko). 
 

Medlemmen känner liten ägarmakt och anser sig kunna påverka 
organisationen i liten grad. 

 

Möjlighet till inflytande tycks vara kopplat till nivån på engagemang. Citat 
som illustrerar denna uppfattning: 
 

”Ja, organisationen är demokratiskt uppbyggd. Gör man sin åsikt klar har man goda 
möjligheter att påverka.” 

”Ja, viss makt har man men man måste vara aktiv och skapa gehör för sina idéer.” 
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”Som ensam kan jag inte göra något men jag får framföra mina synpunkter och i 
bästa fall är det fler som tycker som jag och kan påverka i grupp.” 

Medlemmen anser att man måste vara aktiv och få med sig gruppen för att få 
inflytande och kunna påverka. 

 

Inom SVL framträder ett liknande mönster. Möjligheten att påverka upplevs 
som liten. Citat som illustrerar denna upplevelse: 
 

”Nej det är toppstyrt.” 

”Jag tror att kooperationen har blivit för stor så det är svårt att påverka.” 

 
Av detta erhåller vi därför följande meningskategori (SVL): 
 
Kooperationen växer vilket medför en upplevelse av mindre möjlighet att 
påverka. 
 
Även inom SVL verkar det som att inflytandet är relaterat till engagemang 
och om man är förtroendevald. Citat som illustrerar detta: 
 

”Mitt svar är ja, kanske mycket beroende på att jag varit förtroendevald på olika 
nivåer.” ”Ja, jag kan alltid lägga fram det jag vill och de andra tar ställning till 
detta.” 

”Som förtroendevald har jag naturligtvis större möjlighet att påverka än vad den 
vanlige medlemmen har.” 

 
Följande meningskategori bildas därför: 

Som aktiv och förtroendevald medlem är det lättare att påverka 
kooperationen. 

 
Det begränsade inflytande återfinns också inom SWM. Det tycks vara en 
utveckling som pågått under flera år. Respondenterna är emellertid inte helt 
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desillusionerade utan vet att ett visst mått av inflytande ändå är en realitet 
och att medlemsmötena har en roll att spela. Citat som illustrerar denna syn: 
 

”Ja, men ägarmakten är troligtvis mer begränsad idag jämfört med förr.” 

”Ja, jag vet vart jag ska vända mig om det dyker upp frågor som jag har synpunkter 
på.” 

 
Inom SWM har således följande kategorier bildats för detta: 

I viss utsträckning anser man sig ha ägarmakt som grupp men det har 
minskat med åren. 

 
I sina förklaringar lyfter respondenterna fram att kooperationen vuxit i 
storlek och att marknaden som utgångspunkt är tydligt dominerande. Citat 
som illustrerar denna syn: 
 

”Nej, jag är för liten. Styrelsen har för liten kontroll på sig.” 

”Möjligheten har minskat och är i vissa fall noll. Utvecklingen och marknaden 
kräver snabba beslut.” 

”Nej, det är nog storbrukarna som sitter i lobbyn.” 

 
Följande meningskategori är formulerad för dessa två aspekter:  
 
Makten känns begränsad på grund av storleken på organisationen och på att 
marknaden styr i stor utsträckning. 

 
Även om det i respektive kooperation finns en dominerande pessimism 
avseende möjligheten till inflytande och därför, ur medlemsperspektiv, en 
relativt dyster bild så finns det undantag. Genom en kvalitativ analys av 
svaren ovan (E 18) går det att urskilja tre olika inställningar till 
kooperationen och berör medlemmarnas syn på möjligheten att utöva 
ägarmakt. I det följande beskrivs dessa och exemplifieras med citat.   
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Kategori 1 - Negativ syn på ägarmakt 
 
I denna kategori upplever medlemmarna att kooperationen blivit för stor och 
att maktavståndet ökat på grund av den växande kooperationen. Individen 
upplevs som liten och mindre betydelsefull. Man uttrycker också en känsla 
av att det blivit långt till dem som bestämmer. Detta kan illustreras med 
följande citat:  
 

”Det är de höga herrarna som bestämmer.”  

”Jag tror att kooperationen blivit för stor så det är svårt att påverka.” 

 
 
Kategori 2 - Positiv syn på ägarmakt 
 
I denna kategori uttrycker medlemmarna en ganska positiv inställning till 
möjligheten att utöva ägarmakt och inflytande. De upplever inte att 
ägarmakten blivit mindre på grund av att kooperationerna växer. Man ser 
snarare möjligheter till en välfungerande organisatorisk struktur och tydliga 
beslutsvägar. Man upplever strukturen som mer tydlig och konkret och man 
har bättre kunskap om vem som gör vad. Man lyfter särskilt fram att ett ökat 
personligt engagemang är möjligt från medlemmens sida och att det ger 
möjlighet till ett tydligt inflytande. Detta kan illustreras med följande citat:  
 

”Jag vet vart jag ska vända mig för att lägga fram de synpunkter jag har.” 

”Organisationen lyssnar genom det decentraliserade styrelseskikt vi har.” 

 
 
Kategori 3 – Ambivalent syn på ägarmakt 
 
Och som oftast finns också en mellangrupp. I denna kategori pekar 
medlemmarna på en ambivalent syn på möjligheten till inflytande (upplevd 
ägarmakt). Man anser å ena sidan att man har ägarmakt men å andra sidan 
uttrycker man ett krav på makten. Den existerar bara om flertalet går ihop 
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och arbetar för en gemensam sak. Man upplever inte individuell makt men 
som grupp kan man utöva makten. Detta kan illustreras med följande citat:  
 

”Som enskild medlem har jag svårt att påverka men som produktionsgrupp är 
möjligheterna större.” 

”I bästa fall är det fler som tycker som jag och då kan vi påverka som grupp.” 

 
 
3.3 Kooperationens utveckling och framtid 
 
Det tredje temat sätter relationen och inflytandet i ett utvecklingsperspektiv. 
Vilka utvecklingslinjer kan vi skönja? Den tidvis beska synen på möjlighet, 
eller snarare brist på möjlighet, till inflytande på kooperationen framträder 
också vid en analys av uppfattningar om kooperationens utveckling 
generellt. Av svaren (E 19) framgår att uppfattningarna går något isär. 
Ambivalensen är tydlig. Inom Milko finns uppenbart ett missnöje kring 
prisnivån och det slår på tilltron till kooperationen som marknadsaktör och 
motpart. Tveksamheter finns kring kooperationens förmåga att hänga med i 
utvecklingen och ofta hänvisas till storleken, inte organisationsmodellen. 
Några citat som illustrerar denna syn: 
 

”Vi klarar inte höja priserna så att vår ekonomi påverkas positivt.” 

”Kooperationen börjar överleva sig själv men på mjölksidan finns inga alternativ.” 

”Jag tror att kooperationen har svårt att hänga med i utvecklingen till 
marknadsekonomi.” 

 
För Milkos del formulerar vi följande meningskategori: 
 
Kooperationen växer och blir för stor vilket medför att inte medlemsintresset 
går i första hand. 
 
Pessimismen till trots uttrycks emellertid också tilltro till kooperationen och 
dess framtida möjligheter. Om optimismen är välgrundad eller inte ska vara 
osagt. Några citat som illustrerar detta: 
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”Vi måste följa den utvecklingen som är.” 

”Det är positivt. Om det blir som dom lovar ser det lite ljusare ut om något år.” 

”Med rätt ledning är framtidens möjligheter bra.” 

 
Vi definierar följande meningskategori: 
 
Utvecklingen går inte att hindra men man ser med positiva förhoppningar att 
det ska ge dem bättre ekonomi. 
 
Inom SVL finns också motsvarande tveksamhet kring kooperationens 
storlek. Ofta pekar man på att problematiken ligger i avståndet till 
medlemmarna. Några citat kring detta: 
 

”Utvecklingen går så fort att jag tror att medlemmen har svårt att hänga med.”  

”Kooperationen fusionerar och blir för stor så beslut tas för långt ifrån 
medlemmarna.” 

 
Inom SVL återfinns därför också följande meningskategori: 
 

Kooperationen har blivit för stor och medlemsintresset går i andra hand. 
 
I de resonemang som respondenterna har finns emellertid exempel på att en 
förändring är nödvändig. Förändringen tycks ske genom formandet av en 
tulipanaros. Kooperationen ska både förändras och inte förändras. Den antas 
ha kapaciteten att hantera både tilltagande konkurrens och medlemmarnas 
intressen på samma gång. Mycket tyder på att det är de fördelar som 
stordriftstrategier ger som respondenterna ser som det vinnande konceptet.  
 
Få verkar emellertid ha problematiserat den kooperativa organisations-
modellen i utvecklingen. Ytterst få bland respondenterna, om alls någon, 
verkar fundera över om den utveckling som är för handen i alla delar är 
nödvändig. Är det av nödvändighet att stordrift måste leda till ökat gap till 
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medlemmarna? Är den kooperativa modellen determinerad till att utveckla 
stordriftsorienterade verksamheter? Citat som illustrerar detta: 
 

”Fusioner och storleksrationalisering är nödvändiga för att pressa priserna och bli 
konkurrenskraftiga men medför att avståndet mellan medlem och företagsledning 
ökar.” 

”Kooperationen uppgift är att ge bäst betalt för levererade produkter och billigaste 
förnödenheter.” 

 
Inom SVL har därför även följande meningskategori formulerats som är ett 
vanligt önskemål bland respondenterna: 

 
Kooperationen behöver följa utvecklingen utan att förlora grundidén med 
kooperativ. 

 
Inom SWM slutligen ser vi ett liknande mönster. Man noterar den växande 
kooperationen och problemen med den, ur ett medlemsperspektiv. Den 
inneboende växtkraften verkar ses som förutbestämd. Funderingar finns om 
inte den kooperativa företagsformen kommer att söka sig nya former. Några 
citat som illustrerar detta: 
 

”Jag tror att det stora kommer att brytas sönder till mindre enheter som får starta om 
på nytt på sikt.” 

”Jag tror att kooperationen är en döende företagsform. Det blir alldeles för tungstyrt. 
Bönderna klarar inte att sitta i en styrelse för ett jätteföretag samtidigt som dom 
driver en gård med knappa medel.” 

 
Inom SWM framträder därför följande meningskategorier: 
 
Man tror att storleken på kooperationen kommer att bli deras fall och det 
kommer att bildas mindre nya kooperationer. 
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Det antas att en gynnsam utveckling kräver ett närmande mellan medlem och 
kooperation. Tilltron till medlemsengagemanget och dess roll är tydlig. 
Misstänksamheten mot tjänstemannastyrda kooperationsjättar är påtaglig. 
Några citat kring detta: 
 

”Det är mycket öppnare än tidigare. Samtidigt är föreningen större och det blir 
mindre gemenskap.” 

”Viktig att ha en effektiv liten administration. Vi har inte råd med alltför många dyra 
slipsgubbar i toppen som inte är produktiva.” 

 
För SWM formuleras följande meningskategori: 
 
Man tror på en positiv utveckling men som måste kontrolleras av 
medlemmarna. 
 
Även om det florerar en föreställning om medlemsstyrning och kontroll är 
det tveksamt om det finns täckning och kapacitet för ett sådant 
medlemsperspektiv. Det är ganska tydligt att respondenterna ser 
kooperationen underifrån och relativt frikopplat från det medlemmarna gör. 
Ledningen sitter i toppen och medlemmarna levererar, i klassisk mening. 
Ledningen betraktas enbart i undantagsfall som sittande på medlemmarnas 
mandat och utsatta för medlemsstyrning (principal-agentförhållande).  
 
Genom en kvalitativ analys av svaren (E 19 och I 12) har vi försökt forma 
kluster som gestaltar olika förhållningssätt till kooperationen och dess 
utveckling. I en sådan analys framträder ett flertal övergripande 
förhållningssätt, vilka också illustreras med citat. Fyra idealtyper har 
identifierats och alla berör medlemmens syn på kooperationen och dess 
utveckling. 
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Kategori 1 
 
Denna kategori av medlemmar beskriver kooperationen som stor men inte så 
att det är negativt för deras egen del. De uttrycker däremot en tveksam 
attityd till andra som inte har insett att de spelar på samma planhalva. Man 
anser att vissa medlemmar inte har en verklighetsanknytning och insikt i att 
kooperationen måste anpassa sig och bli stora för att klara sig. 
Kooperationen beskrivs också i lite ambivalenta termer. Utvecklingen 
upplevs delvis som något negativt men man är samtidigt medveten om 
vikten av att ’hänga med’. Man accepterar läget. 
Detta kan illustreras med följande citat:  
 

”Ja, vi är ju stora, men det finns möjligheter också.” 

”Man har inte riktigt förstått vilken marknad man agerar på och det har inte alla 
ägare förstått heller.”  

”Jag tycker det är synd att vi måste sträva efter att bli så stora men motparten på 
marknaden kräver att man kan fylla deras önskningar”. 

 
 
Kategori 2 
 
Dessa medlemmar beskriver kooperationen i relativt positiva termer. Den 
uppfattas visserligen som stor men de ser positivt på hur kooperationen 
utvecklats. Man ser att kooperationen har en stor potential för framtiden och 
ser fram mot denna med tillförsikt. De löper jämsides med kooperationen 
och dess utveckling, men man kan skönja en viss naivitet där man inte 
reflekterar över situationen utan lägger allt sitt hopp på överlevnad på 
kooperationens grundläggande visioner. Man beskriver även kooperationen 
som ett positivt företag med bra kommunikation ut till sina medlemmar. 
Kooperationens grundläggande idé är något som man ofta anknyter till. 
Detta kan illustreras med följande citat:  
 

”Förhoppningsvis är vi på rätt väg. Den är den största trygghet vi har.” 
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”Jag tycker det är ett positivt företag, ett företag med väldigt högt 
informationsflöde.” 

 
 
Kategori 3 
 
Respondenter inom denna kategori ser utvecklingen ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv. Här är det affärerna först och främst som styr, man agerar och 
handlar med dem som gynnar den egna gården. Utvecklingen ska generera 
lönsamhet för den enskilde medlemmen. Uppgiften för kooperationen blir att 
tillhandahålla bästa priser för den enskilde, både då det gäller att ta lägsta 
pris för förnödenheter och ge högsta priset för levererade produkter. Man 
beskriver kooperationen som vilket företag som helst och man handlar med 
dem när de har bästa priserna. Skulle inte så vara fallet så kan de lika gärna 
vända sig till andra parter. Detta kan illustreras med följande citat:  
 

”För jag tänker på mitt eget företag först och främst.” 

”Det krävs mer och mer företagaranda i framtiden i jordbruket eller kooperationen”. 

”Det är inte givet att det är vår förening som vi gör affärer med.” 

 
 
Kategori 4 
 
Denna kategori av medlemmar beskriver kooperationen i mer negativa 
ordalag. Man beskriver känslan av att inte hänga med och beskriver även 
kooperationen som en stor koloss som blivit tunggrodd. De beskriver 
kooperationens utveckling som något de inte kan påverka. De känner sig inte 
delaktiga i processen. Man uttrycker även en viss uppgivenhet där man 
menar att det varit en jobbig tid och nu måste det väl gå bra. Detta kan 
illustreras med följande citat:  
 

”Tungrodd bland annat, men det kanske blir bättre nu.” 

”Jag tror nog det håller på att bli för stort.” 
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”Jag tycker det är tråkigt när det blir för stort, men det är en annan femma” och ” det 
blir svårare desto större föreningen blir”. 

 
Dessa fyra grupper av föreställningar skiljer sig relativt tydligt från varandra. 
Här är de återgivna kortfattat som idealtypiska tankefigurer. 
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4 Diskussion 
 
 
De senaste åren har varit en omtumlande tid för jordbrukskooperationer och 
deras medlemmar. Stora förändringar har skett och sker fortsatt. 
Konkurrensen tilltar och jordbrukspolitiken är ständigt under omprövning. 
Man har fusionerat med andra och växt till globala bolag för att anpassa sig 
till rådande marknad. Om detta hade skett i ett företag som bedrivs i vanlig 
bolagsform hade sannolikt inte processen upplevts så smärtsam. Skillnaden 
emellertid är att företagsformen har sin grund i kooperation och ägs och styrs 
av medlemmar genom demokratiska processer. Man har långa och väl beva-
rade syften och traditioner inom jordbrukskooperationer som inte alltid 
uppmanar till förändring något som är särskilt framträdande i den s.k. 
traditionella kooperationsmodellen (Nilsson & Björklund, 2003).  
 
Det kan tyckas att oavsett val av företagsform så följer en anpassning till en 
marknad. Men inbyggt i den kooperativa företagsformen ligger en konflikt 
inbäddad. Kooperationen ska bedrivas och organiseras efter demokratisk och 
i viss mån byråkratisk struktur. I någon mening kan dessa båda ambitioner 
ses som motstridiga. I ena vågskålen ligger då ekonomisk överlevnad och i 
den andra ligger tradition, demokrati och långsamma beslutsvägar. För att 
överleva så har kooperationerna känt sig tvungna att fusionera sig och växa i 
syfte att få styrka i nivå med sina privata konkurrenter.  
 
 
4.1 Resultat i korthet 
 
Det har mot denna bakgrund varit intressant att få belyst medlemmarnas syn 
på kooperationen, dess utveckling och relationen till den. Genom att också 
fokusera upplevelsen av hur samarbetet i medlemsrelationen är och hur 
medlemmarna upplever ägarinflytande och påverkansmöjligheter närmar vi 
oss centrala organisatoriska drivkrafter.  
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I denna rapport har två olika metoder använts, dels enkäter, dels intervjuer. 
Denna metodkombination gör att vi erhåller en djupare insikt i hur med-
lemmar i berörda kooperationer ser på händelseutvecklingen och en bild av i 
vilken grad dessa uppfattningar är utbredda i en större grupp. Det har också 
varit möjligt att identifiera drivkrafter som förklarar den kooperativa före-
tagslogiken. Vi ser att kooperativ verksamhet har vissa särskiljande drag som 
kan förklaras av strukturer och mekanismer i en given kontext.  
 
Medlemmarna tycker att samarbetet i allmänhet fungerar bra. Men man anser 
även att kooperationerna växer och kanske blir för stora. Detta medför att 
beslutsprocesserna blir längre och att medlemmen känner att de har mindre 
inflytande på kooperationen. Ofta beskrivs kooperationen som en stor 
koloss. Man känner inte att man har ägarmakt i så stor utsträckning som 
tidigare och för att kunna påverka krävs det att man är en aktiv medlem eller 
arbetar som förtroendevald.  
 
Ser vi till resultatet av enkäterna visar det sig att medlemmarna känner en 
viss gemenskap med övriga medlemmar. Ser vi däremot på intervjusvaren 
visar de att gemenskapen bottnar mångt och mycket i ett ekonomiskt intresse 
där kooperationen har som huvudsyfte att ge så bra ekonomisk vinst som 
möjligt. Detta ekonomiska tänkande genomsyrar även medlemmarnas motiv 
till att delta i föreningsmötena. Man går ofta på mötet för att få en 
ekonomisk översikt över kooperationen.  
 
Traditionellt är det vissa värden som kommit att förknippas med den 
kooperativa företagsidén. Bland dem brukar räknas hjälp-till-
självhjälpsprincipen, demokrati, ekonomisk effektivitet, frihet, rättvisa, 
altruism samt sociala framsteg (Münkner, 1989). Hakelius (1996) har 
tidigare undersökt dessa värderingar i en svensk kontext och visat att flera av 
dessa värderingar inte längre uppfattas som centrala av dagens lantbrukare. 
En sentida version av ambitionen att inkorporera godhetsföreställningar och 
etiska värden i det företagsekonomiska handlandet är idén med det hållbara 
samhället, där hållbarhet antas kunna betraktas som ett hänsynstagande till 
såväl ekonomiska krav som miljömässiga och sociala hänsyn. Det ses som 
nödvändigt att i all samhällelig verksamhet beakta dessa tre dimensioner av 
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vår mänskliga tillvaro. De traditionella kooperativa idéerna ligger i allt 
väsentligt i linje med ett sådant tänkande. Här lägger vi åtsidan frågan 
huruvida dessa olika hänsyn samspelar och stärker varandra eller om de 
utgör motstridiga krav på verksamheten. Här konstateras bara att värden som 
dessa fortlever i kooperationen men det tycks som om vissa av dem har fått 
betydligt underordnad betydelse. 
 
 
4.2 Reflektion kring förändringar 
 
Det är intressant att se hur lantbrukskooperationens utveckling 
korresponderar med den utveckling mot ökad samverkan som sker inom 
övriga näringslivet. Man skulle kunna beskriva det som två konvergenta 
förändringsrörelser. Kooperationen uppvisar en förskjutning från 
kooperativa principer som solidaritet, demokrati och etiska värden till 
marknadstänkande, affärsmässighet, betoning på det egna företaget, 
entreprenörskap etc. Man kan se samma rörelse som inom många andra 
branscher där man tonar ner producentperspektivet till förmån för ett 
tydligare kund- och marknadsperspektiv. Kvar av de kooperativa principerna 
tycks vi ha idén om samverkan. Den privata företagsamheten uppvisar å sin 
sida en förskjutning från kortsiktiga affärsuppgörelser mot mer av nätverk, 
samverkan, långsiktigt syftande relationer, interorganisatorisk dialog etc. 
Båda dessa rörelser möts i en position som betonar samverkan mellan 
aktörer snarare än konkurrens, även om dessa två storheter ofta utgör två 
sidor av samma mynt i alla affärsuppgörelser. 
 
Den tröghet som kooperationens demokratiska medlemsorganisation har kan 
därför vara på både gott och ont. Att det är tidsödande och kostsamt att 
hantera den är i sig inget skäl till att den bör tas bort eller minska. Avgörande 
är snarare hur effektivt organisationen klarar av att hantera och bedöma 
åtgärder och strategier på kort och lång sikt. En kostsam organisering med 
många medlemmar kan ses som en nödvändig investering i att rätt läsa 
marknaden och dess förutsättningar på lång sikt. Det är enbart om kostnaden 
kan ställas i rimlig proportion till denna kapacitet som avgör om den är 
onödigt stor eller inte. Informationsutbyte och förankringsarbete kan i 
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långsiktiga frågor behöva ske mer grundligt. Den långsiktiga nyttan kan 
behöva en mer eftertänksam analys. En i den meningen god och effektiv 
kommunikation i medlemsrelationen kan vara en garant för överlevnad och 
utveckling på sikt. 
 
När det gäller den kooperativa grundidén kan man fråga sig om det 
fortfarande finns skäl att behålla den ideologiska basen eller om man ska 
byta ut den mot något mer modernt. I vår studie finner vi några som har 
denna inställning. Men det är uppenbart att flera finner att den kooperativa 
idén är viktig och att det är viktigt att producenterna också är ägare och 
därmed kan garantera sig större inflytande. Denna studie ger egentligen inte 
stöd för någon av dessa föreställningar. Man kan på sätt och vis se dem som 
varandras ytterligheter. Visst finns det skäl till reformation men också skäl 
till att i den organisatoriska strukturen bejaka de grundläggande kooperativa 
värderingar som länge varit vägledande. Kooperation som företagsidé kan 
fortfarande vara ett mycket bra sätt att organisera företagande som över tid 
klarar av anpassning och hantering av nyuppkomna marknadssituationer. 
Kooperationen kan emellertid behöva ta sig nya former. 
 
 
4.3 Värdeskapande i nätverk – En ny riktning för ägarstyrning 
 
Vad som skapar värde i olika typer av marknader är inte en gång för alla 
givet. Varje marknad och var tid har sin logik. En inom kooperationen stark 
idé är att marknadens aktörer är ordnade sekventiellt i en värdekedja, där 
lantbrukarens funktion är att stå för insatsvaror i det tidiga produktionsledet. 
Men vi kan också tänka oss och på marknader identifiera andra mönster för 
värdeskapande. En viktig fråga är då att identifiera vad som på en given 
marknad är de strategiskt viktiga resurserna och vad som hindrar respektive 
möjliggör marknadsagerandet. Marknader kan ju också skapas. De svar som 
frågor av ovanstående typ ger utgör en grund för organisering av den egna 
verksamheten på ett för den strategiska målsättningen ändamålsenligt sätt. 
 
Den kooperativa idéns kärna är att enskilda näringsidkare samverkar för att 
skapa nytta för sig själva och varandra, i en lokal kontext. Den enskilde får 
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ut mer av sina resurser om hon samverkar med andra. Idag handlar det 
mindre om att med gemensam ansträngning få fram erforderlig mängd 
kapital och att vara ägare av kooperationen. Andelen medlemsbaserat kapital 
är mycket liten i förhållande till vad som genereras på annat sätt (Nilsson, 
2003). Kapitalanskaffningen kan ske och sker på annat sätt.  
 
Kooperationen utgör och kan ytterligare utgöra en bas för samverkan när det 
gäller spridning av kunskap, opinionsbildning, ömsesidigt engagemang och 
gemenskap, det som sociologin benämner socialt kapital. Frågan idag är hur 
lantbrukskooperationen kan öka och utnyttja detta sociala kapital för kort- 
och långsiktigt marknadsagerande. I föreliggande studie ser vi tendenser till 
minskat kooperativt engagemang antalsmässigt och mindre djup i gemen-
skapen mellan medlemmar. En sådan social fragmentering kan utgöra ett 
hinder om ambitionen är att identifiera och forma nya nätverk och 
marknader. I den mån gemenskapen kring det kooperativa företaget har 
kapacitet att utveckla sina affärer i linje med en sådan strategi utgör 
medlemsengagemanget ett stöd. Den tid och de (alternativ-)kostnader som är 
förknippade med gemenskapsbefrämjande och affärsutvecklande aktiviteter 
är då att betrakta som investering i marknad. Leder aktiviteterna inte till det 
förväntade utfallet är kostnaderna en onödig utgift och det är rationellt för 
den enskilde lantbrukaren att undvika sådana gemenskaper. 
 
Samverkan mellan företagare är fortsatt ett starkt koncept i modernt 
företagande. Det kooperationen byggt på är ofta ett grundfundament i annan 
företagsverksamhet. Frågan är snarare vilken form av kooperation som är 
relevant i en given marknad. Samverkan kan ske på många andra sätt än 
genom sekventiella värdekedjor. Den formas allt oftare i olika 
nätverksliknande konstellationer. Det avgörande för en stark ställning på 
marknaden är förmågan att identifiera och koppla samman strategiska 
resurser (Normann & Ramirez, 1993).  
 
Strategiskt viktiga frågor för lantbrukskooperationen blir då: Hur formar 
man fler mötesplatser, inte färre? Vilka värden är strategiskt viktiga och hur 
exploateras dessa på ett sätt som utvecklar lantbrukarnas affärer (inom och 
utanför kooperationen)? Det är inte enbart marknader som är dynamiska. 
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Även samhällsvärderingar genomgår förändringar. Konsumenter förskjuter 
eller tydliggör värderingar olika från tid till annan. Konsumentvärderingar 
kommer alltid att vara en central faktor för all produktion. Trenden att utgå 
från konsumenters värderingar och faktiska köpbeteende (snarare än 
intention) är fortsatt stark. 
 
De stora kooperativa företagen blir alltmer av globala nätverk. Produkter är 
mer lättrörliga. Den globaliserande marknaden skapar nya förutsättningar, 
vilka i sin tur ger vägledning för vilka av kooperationens värden som för 
framtiden är bärkraftiga. På den gröna näringens agenda finns begrepp som 
öppna landskap, djuromsorg, miljöhänsyn, och utvecklad livsmedelsproduk-
tion. Men i den förändrade ekonomin öppnar sig också nya kombinationer 
mellan lantbrukssektorer (jordbruk, skogsbruk, nötproduktion, mjölk-
produktion, energiproduktion) där idén kanske inte är diversifiering och 
kombinering av verksamheter i traditionell bemärkelse utan försök till att 
hitta nya kombinationsmöjligheter inom ramen för nya koncept, alltså 
affärsmässiga innovationer, såväl inom varu- som tjänsteproduktion.  
 
Men i en ny ekonomi öppnar sig också kopplingar mellan lantbruk och andra 
sektorer (lantbruk kopplat till turism, fritid, rekreation eller vad man nu ser 
som innovativa koncept). I det regionala och lokala sammanhanget kan det 
vara lättare att identifiera intressanta partners med vilka det är möjligt att 
utveckla nya koncept. Samarbeten mellan lokalt nischade producenter och 
restaurangnäringen är t.ex. en realitet på flera ställen i landet, ett exempel på 
att skapa mervärde ur det lokala sammanhanget. Vidgar vi perspektivet vet 
vi att för många trångbodda européer är utrymme en bristvara och något som 
är förknippad med det goda livet. Den ökade rörligheten (av människor, 
varor, tjänster, kapital, kompetens etc.) inom Europa är en omständighet som 
kan ge uppslag för innovativt sinnade lantbruksentreprenörer.  
 
På en alltmer globaliserad marknad med stora företag öppnar sig också allt 
fler och större nischer, utrymmen för lokala och regionala koncept. 
Storkooperativa företag lämnar också utrymmen för småkooperativa företag 
eller samverkan mellan företag. Att skapa tillväxt inom den gröna näringen 
reser också krav på frågor om infrastruktur (vägar, informationsteknologi, 
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person- och godstransportlösningar). Den kooperativa traditionen med 
närsamverkan utifrån vissa grundläggande värden bör rimligen även i 
framtiden kunna vara en väg för en utvecklad lantbrukssektor. Emellertid är 
det inte orimligt att vi ser initiativ till nya former för kooperation. De tidigare 
kan brytas upp och ersättas i viss skala av nya kooperationer som läser 
marknaden på ett annat sätt än de storkooperativa lantbruksföretagen, en 
”läsning” som integrerar inte enbart gentemot närliggande verksamheter i 
värdekedjan (horisontellt och vertikalt) utan också eller kanske snarare i nya 
oväntade mönster (konfigurationer) vi ännu inte kunnat föreställa oss. 
 
Vi behöver skilja på kooperation som organisatorisk företagsenhet och 
kooperation som mellanorganisatorisk företeelse. Det kan vara så att det 
intressanta i diskussionen om kooperationen inte primärt har att göra med 
vad som sker inom ramen för den organisatoriska enheten (det 
intraorganisatoriska) utan vad som sker inom ramen för kooperationen 
mellan medlem och det kooperativa företaget (det inter-organisatoriska). 
 
Vad som händer i medlemsrelationen (medlem/ägare – kooperation) har 
mycket att göra med vad som sker mellan medlemmarna i en förening. 
Medlemmarna i en kooperation kan bli väldigt starka gentemot den 
gemensamt ägda kooperationen om de får motiv att samverka med varandra 
och hitta samverkansformer som är ändamålsenliga. Om motivbilden är 
kopplad till det egna lantbruksföretagets intressen ökar sannolikheten att det 
finns anledning att samverka. Motivbilden är alltså avgörande för 
engagemang. Om det i motivbilden inträder en ny idé om kooperationens 
uppdrag, en annorlunda mission kan det möjligen återskapa en del av det 
förlorade medlemsengagemang som noterats under senare år. Det krävs mer 
än ansiktslyftning, modernisering eller justering av uppdraget. De yngre 
generationerna av lantbrukare kommer med all sannolikhet ha ett annat 
förhållande till kooperationen (Hakelius, 1999). I brist på aktiva medlemmar 
som är villiga att axla ansvar och förtroendeuppdrag kommer nya 
medlemsmotiv att bana väg för nya samverkansformer.  
 
Vi kan kanske tala i termer av kollektivets makt uttryckt i nya inter-
organisatoriska nätverk mellan varandra (som marknad), snarare än uttryckt i 
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ägarmakt i förhållande till kooperationen (som marknad). I nästa tankeled 
kommer frågor om hur sådana nätverk och marknader uppstår, formas och 
organiseras. Hur skapas mötesplatser mellan individer som möter dagens och 
morgondagens behov?  
 
 
4.4 Strategiutveckling 
 
Hur kan vi föreställa oss lantbrukskooperationens utveckling? Om vi för 
ögonblicket ser dem samfällt, utan avgörande skillnader sinsemellan, så 
handlar frågan om möjligheten att utveckla affärer. Det har det alltid gjort. 
Affärer utvecklas och genomförs på marknader. Marknader identifieras och 
skapas i interaktion mellan aktörer. Marknader är dynamiska och hur de 
utvecklas är en öppen fråga.  
 
Strategiskt kan man grovt sett välja mellan mer ensidig produktion, t.ex. 
baserad på kostnadsfördel, eller en strategi byggd på diversifiering, i den 
mån den befintliga organiseringsformen tillåter det. Såväl kooperationen 
som de enskilda lantbrukarna har i princip denna möjlighet. Befintlig 
organisation och produktionssystem kan i någon mån hantera även nya 
marknader och marknadsområden. Den nuvarande formen för kooperativ 
samverkan, där medlemmar riktar sin samverkan mer ensidigt mot den 
gemensamma kooperationen, bjuder på sådana möjligheter.  
 
Men vi kan också tänka oss (och i studien finna stöd för) att samverkandet i 
kooperationen och dess närhet kan ske mer uppsplittrat, på tvären 
(horisontellt) mellan medlemmar, över sektorsgränser och/eller orienterat 
mot lokala och regionala kundsegment. Vissa respondenter pekar på 
tendensen att mer direkt hitta kunder, utan ”omvägen” över den ”stora” 
kooperationen. Det är inte självklart att det är kooperationen som är ens 
affärspartner. Denna tendens till förändrad organisering av affärsut-
vecklingen, i riktning mot samverkan i nätverk, visar på organiseringsdimen-
sionen.  
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Analogt med resonemanget ovan kan befintligt produktionssystem, 
traditionellt relativt ensidigt uppbyggt, användas och utvecklas inom ramen 
för nya nätverksliknande samverkansformer. En sådan strategi handlar om 
att utifrån en given marknadsdefinition (produktionsdriven) identifiera 
alternativa organiseringsformer. Kopplar vi samman båda dessa 
dimensioner, marknad och organisering, öppnar sig en obestämd öppen 
arena för affärsutveckling. Det är aktörernas innovativa förmåga som avgör 
vilka nya marknader som kan skapas för dessa affärer och hur samverkandet 
på denna marknad organiseras. 
 
I föreliggande studie har respondenterna konfronterats med denna fråga och 
det utkristalliseras några olika utvecklingslinjer. Utifrån den kvalitativa 
kategoriseringen av det empiriska materialet gick det att urskilja fyra 
idealtypiska förhållningssätt eller föreställningar om kooperationen och dess 
utveckling. Dessa fyra skiljer sig från varandra i flera avseenden. I en analys 
av vari dessa skillnader består faller det ut två huvudsakliga dimensioner. 
Den ena har att göra med vilka värden som är framträdande, i termer av 
ideologiska etiska värden kontra monetära ekonomiska värden. Den andra 
dimensionen har med vilken produktionsskala respondenterna föreställer sig, 
i termer av storskalighet kontra småskalighet. Ställer man dessa två 
dimensioner mot varandra framträder en matris med fyra fält i vilka vi kan 
placera respektive grupp.  
 

 
Fig. 1. Strategiutveckling utifrån dimensionerna organiseringsform och värderingar. 
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Den nedre vänstra positionen (1) uttrycker i allt väsentligt en tilltro den 
nuvarande kooperationen och dess utveckling, karaktäriserad av en betoning 
på dels storskalighet, dels ekonomiska affärer. Diskursen kring detta kretsar 
kring termer som ”marknad”, ”konsumenter”, ”anpassning”, ”konkurrens-
kraft”, ”kraftfull stordrift” etc. Den strategiska linjen handlar då rimligen om 
massmarknader (gärna internationalisering) och kostnadsfördel genom 
stordrift. Kooperationer inom denna strategiska linje lär växa och skapa sig 
sin egen frihet. Strategiska frågor för denna inriktning kommer obönhörligen 
att vara orienterade mot producentkooperationens interna värdekedjor och i 
vad mån dess olika funktioner ska integreras eller separeras för att stödja 
målet.2 
 
Den övre vänstra positionen (2) uttrycker, till skillnad från den tidigare, en 
tilltro till kooperationen så som den en gång uppfattades (så som det en gång 
var och var tänkt). Denna grupp ger kooperationen en karaktäristik som 
betonar dels en mer kollektivistiskt orienterad storskalighet, dels orientering 
mot de värderingar som kooperationen har varit bärare av. Likheten mellan 
dessa består alltså i tendensen att tänka sig storskaligt. Skillnaden ligger i 
betoning på vilka värden som anses bärande, där den senare betonar 
ideologin och andra värden än de rent ekonomiska. Diskursen kring detta 
kretsar kring termer som ”värden”, trygghet”, ”bilda opinion”, ”föra arvet 
vidare” etc. Den strategiska linjen för denna position handlar mer om de 
ideologiska visionerna inom kooperationen i kombination med kostnads-
fördel/massproduktion. Tankefiguren sätter tilltro till de stora värdena och de 
stora kulturellt baserade nätverken (rörelsen). Några respondenter placerar 
gärna LRF i denna position och belackarna betraktar denna utvecklingslinje 
som mer ”religiös” till sin karaktär. Positionen uttrycker en längtan tillbaka 
till det kooperationen en gång stod för och en tendens att se detta som det 
primära uppdraget och strategin för framtiden. Strategiska frågor handlar då 
om hur man kan finna former för en rörelse tillbaka där värdena på nytt lyfts 
fram och bildar underlag för marknadsutveckling. 
 

                                                 
2 De i studien ingående kooperationerna kan i allt väsentligt placeras in i denna kategori. 
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Den nedre högra positionen (3) uttrycker, till skillnad från de två tidigare, en 
misstro mot den nuvarande kooperationen och dess utveckling. Denna 
position karaktäriseras av en betoning på dels ekonomiska värden och 
entreprenörskap (i likhet med grupp 1), dels småskalighet som 
produktionsstrategi. Diskursen kring detta kretsar kring termer som ”frihet”, 
”privat verksamhet”, ”den egna gården går först”, ”samverkan i konkurrens”, 
”affärer” etc. Den strategiska linjen handlar här om nischer, entreprenörskap 
och fri konkurrens. Frihet är centralt och visar på släktskap med de 
nuvarande storkooperationernas marknadsinriktning. Det gäller att ”fajtas” i 
den stora världen. Men positionen skiljer sig från grupp 3 ovan (med bas i 
ideologin) genom dess betoning på ekonomiska värden, snarare än 
ideologiska samt genom dess betoning på småskalighet, snarare än 
storskalighet. Denna grupp skiljer sig alltså i båda dimensionerna från den 
klassiska kooperativa positionen. I denna grupp finner man enskilda 
lantbruksentreprenörer som på egen hand hittar och formar nya varu- och 
tjänstekoncept.3 De bryr sig inte särskilt mycket om vad som sker inom 
kooperationen eller sin egen medlemsroll. 
 
Slutligen har vi den övre högra positionen (4) som också i någon mån delar 
en misstro mot den nuvarande kooperationen men med något annorlunda 
bevekelsegrunder. Denna position ser också behovet av mer småskalighet för 
att kunna hantera och utveckla marknad men med den skillnaden att man 
gärna ser en betoning på vissa av de kärnvärden som burit kooperationen 
genom tiderna. Denna position karaktäriseras således av en kombination av 
småskalighet och ideologibaserade värden. Diskursen kring detta kretsar 
kring termer som ”närhet”, ”inflytande”, ”lokal utveckling”, ”tungrodd 
kooperationen” etc. Den strategiska linjen handlar här om regional identitet 
och lokala nätverk. Man föreställer sig att arenan behöver avgränsas till 
närområdet, till det småskaliga samverkande i linje med de tidiga 
kooperativa idéerna. Lantbruksföretag som lutar sig mot en sådan strategi 
hittar lokala och regionala samarbetspartners och axlar gärna själva ansvaret 
för marknadsföring, i huvudsak genom relationer och kommunicerande sin 

                                                 
3 Se t.ex. Ängebäcks Gourmetpotatis. 
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regionala anknytning.4 Företag som ger sig in i denna position har som 
utmaning att på ett innovativt sätt identifiera regionalt och kulturellt bärande 
värderingar, som också delas av regionala och lokala kundsegment. Det kan 
vara att skapa kampanjer, budskap och förpackningar som leder 
associationer till lokala särskiljande mervärden, historiska anekdoter, 
godhetsföreställningar (djuromsorg, öppna landskap), lokalt ansvarskän-
nande (våra egna bönder) och annat som uttrycker närhetens signum. Men de 
har också som utmaning att söka nya samarbetsmöjligheter i nya nätverk och 
genom en sort "rekonfigurering" av marknader (Normann & Ramirez, 1994) 
utveckla delvis nya affärer. 
 
 
4.5 Implikationer 
 
Studien indikerar att synen på medlemsrelationen och möjligheten till 
inflytande är differentierad i den undersökta medlemsgruppen. Samma 
förhållande gäller synen på kooperationens utveckling och beskrivningarna 
av den. Uppfattningarna som speglas här kan ha olika implikationer vid t.ex. 
förändringsarbete. Befintliga attityder i de olika grupperna utgör olika 
jordmån för förslag och förändringsåtgärder. Detta har betydelse för 
formerna för medlemskommunikation. Ett och samma interna budskap till 
medlemmar kan komma att tolkas och hanteras på helt olika sätt. Medan 
individer ur kategori 1 uppfattar ett budskap som relevant, eftersom 
mottagare och sändare i allt väsentligt har liknande föreställningsram, kan 
individer i kategori 2 uppfatta och tolka budskapet utifrån sitt mer visionära 
perspektiv och sakna de mer ideologiska inslagen. Denna avsaknad gör 
förankringsarbetet mer utdraget och kostnadsdrivande. Det kan vara 
avgörande att beakta hur internkooperativa budskap formuleras i relation till 
traditionella värderingar. För mottagare inom kategori 3 kan det självfallet 
vara avgörande att man lyfter fram det affärsmässiga men också effekterna 
för den enskilde lantbrukaren. För att den 4:e kategorin ska kunna ta till sig 
budskap gäller det sannolikt att vara extra tydlig i kopplingen till det lokala 
sammanhanget och möjligheten för den enskilde att påverka.  

                                                 
4 Se t.ex. konceptet Nästgårds i Värmland. 
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Okunskap om de olika attityderna och föreställningar kan leda till att 
ledningen inte fullt ut lyckas kraftsamla inom medlemsorganisationen för det 
gemensamma uppdraget. Budskapsstrategier kan behöva beakta dessa olika 
kategorier av mottagare och deras föreställningar om kooperationen för att 
på ett genuint sätt kunna kommunicera och appellera. Om ledningen 
misslyckas med detta kan det medföra att ansenlig energi och kostnader 
behöver allokeras för att hantera missuppfattningar, oklarheter, låsningar och 
propåer från medlemsorganisationen. Graden av tillit i medlemsrelationen 
ger frihetsgraderna för ledning på många olika nivåer.  
 
Studien har visat på olika utvecklingslinjer för lantbrukskooperationen. 
Dessa kan bilda utgångspunkt för diskussioner i föreningsmöten om i vilken 
strategisk riktning man vill påverka den egna kooperationen. Studien har 
visat hur kooperationen kan ses som föregångare (om än med gamla anor 
och med modifierad inriktning) i ambitionen att i modernt företagande 
inkorporera och institionalisera en samverkanskultur baserad på värderingar 
(som många säkert kan uppleva som föråldrade).  
 
Studien har visat på en olöst spänning mellan de gamla kooperativa idealen 
och den nya marknadsorienterade företagsutvecklingen. Det finns mycket i 
båda dessa modeller som upplevs som attraktivt och omistligt. Frågan som 
funnits med under studiets gång har varit vad det är som möjligen kan lösa 
upp spänningen mellan ideologi och ekonomi. Vad är det i de kooperativa 
principerna som har bärkraft även för framtiden? Vad är det i det marknads-
anpassade företagandet som rimmar med de kooperativa värderingarna? Hur 
kan kooperationen reformeras eller helt omstöpas så den kan fungera i 
samtida företagsklimat?  
 
Genom att analysera respondenter i ett regionalt sammanhang och 
kategorisera deras föreställningar har det blivit möjligt att skönja en tredje 
väg som kombinerar ideologi och ekonomi som parallellt bärande teman, 
snarare än motstridiga krav. Genom att se hur två olika dimensioner, 
organiseringsform respektive värdedimension, kan ställas mot varandra som 
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två separata perspektiv, har vi kunnat beskriva denna tredje väg i termer av 
regional och situationsbaserad samverkan.  
 
Strategi kan växa fram (inkrementell strategi) utifrån organisationens historia 
och grundvärderingar, så som de uppfattas av organisationens ägare, vid 
sidan av top management-baserade ekonomiska analyser av massmarknader. 
Genom att kooperationens ledning och förtroendevalda samspelar med den 
gröna näringens gräsrötter (medlemmarna) finns goda chanser att utveckla 
lantbruket på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta ger en något modifierad syn 
på strategisk ledning och implikationer för konkret verksamhetsstyrning. 
Med den typ av branschspecifika förklaringsmodeller som tillämpats och 
delvis utvecklats (s.k. substantiell teori) vidmakthålls plattformar för fortsatt 
forskning och utveckling kring lantbrukssektorns överlevnad i en alltmer 
tilltagande internationell konkurrens. 
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