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En medlem, en röst

Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, 
gav under 2012 Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) vid 
Karlstads universitet i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. Syftet 
med utvärderingen är att undersöka och beskriva kooperationens betydelse för 
regional utveckling. Viktigt är att belysa kooperationens betydelse i tillväxttermer 
men även olika aktörers syn på/förståelse av ekonomisk förening. Målet med 
utvärderingen är att utifrån en forskningsposition bidra till en förbättring vad 
gäller den grundproblematik som projektet tar sig an. Det vill säga att synliggöra 
ekonomiska föreningars verksamhet samt att de i olika sammanhang skall 
kunna jämställas med andra företagsformer. Utvärderingen ska även förtydliga 
och förstärka projektets syfte och synliggöra det arbete som genomförs inom 
projektet.

I rapporten ger vi ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet 
och hur de lever upp till projektets mål genom att vi presenterar resultat av 
intervjustudier av deltagare från aktiviteterna. Vi redovisar resultaten av den 
intervjuundersökning som genomförts med projektets projektgrupp och med 
aktörer som vi identifierat som betydelsefulla för kooperativt företagande och 
projektet i samhället. I rapporten presenterar vi även en teoretisk referensram 
som är central för projektet och dess verksamhet. Genom att lyfta in teoretiska 
perspektiv kring ekonomiska föreningar, kooperativt företagande, kring socialt 
företagande och aspekter kring social ekonomi är vår ambition att kunna öka 
kunskapen om dels ekonomiska föreningar och kooperativa företag dels ge 
perspektiv på problematik som lyfts i projektet om som ofta berör kunskapen, 
synen och till viss del bemötande som kooperativa företag får i samhället. 
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Förord 

Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, 
gav under 2012 Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karl-
stads universitet i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. I föreliggande 
rapport ger vi ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet och hur 
de lever upp till projektets mål. Vi redovisar resultaten av den intervjuunder-
sökning som genomförts med projektets projektgrupp och med aktörer som vi 
identifierat som betydelsefulla för kooperativt företagande och projektet i sam-
hället.  

I rapporten presenterar vi en teoretisk referensram som är central för pro-
jektet och dess verksamhet. Genom att lyfta in teoretiska perspektiv kring eko-
nomiska föreningar, kooperativt företagande, socialt företagande och aspekter 
angående social ekonomi är vår ambition att kunna öka kunskapen om dels 
ekonomiska föreningar och kooperativa företag dels ge perspektiv på proble-
matik som lyfts i projektet om som ofta berör kunskapen, synen och till viss del 
bemötande som kooperativa företag får i samhället.  

Vi vill rikta ett tack till representanter från de kooperativa företag, företrä-
dare för näringsliv och projektgruppen som ställt upp under utvärderingens 
arbete. Ett särskilt tack till Leif Tyrén, Anette Forsberg och Anna Tyrén vid 
Värmlandskooperativen för mycket god dialog under projektets gång.  

 
 
 
Karlstad i januari 2014  
 
Lotta Braunerhielm 
Föreståndare för Cerut 
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Inledning  

Enligt Bolagsverket, som i oktober 2013 presenterade nya siffror för nyföreta-
gande i landet, konstarerades att det endast är företagsformen aktiebolag som 
ökar när det gäller startandet av företag, och att de övriga företagsformerna har 
backat i registrering. Något som Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolags-
verket, tillbakavisar i en artikel i Göteborgs-Posten (141013). Han menar att det 
finns fler bolagsformer som har ökat i popularitet under det senaste året, dock 
är de osynliga i Bolagsverkets statistik då endast fyra företagsformer, aktiebolag, 
enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, tas med i beräkning-
en när det svenska nyföretagandet sammanfattas. Enligt Göteborg-Postens arti-
kel finns ett tiotal företagsformer som exkluderas, och bland dessa finns bland 
andra ekonomiska föreningar som gått kraftigt framåt under föregående år. Det 
har exempelvis under september 2013 registrerats fler ekonomiska föreningar 
än nya kommenditbolag under samma tid.  

I samma tidningsartikel berättar handelsrättsprofessorn Erik Nerep att 
ekonomiska föreningar är en företagsform som han trott varit på avveckling i 
Sverige. Nerep kan dock se fördelarna med ekonomisk förening och även se 
varför företagsformen kan locka då det bland annat inte krävs några stora insat-
ser i starten. (Göteborgs-Posten, 141013)    

Tidigt under föreliggande utvärdering uppdagades genom samtal med de 
medverkande Coompanionkontoren i Entrecoop II en grundproblematik som 
finns i deras verksamhet och som påverkar deras arbete i vardagen. Problemati-
ken har fått ligga till grund för denna utvärdering, både när det gäller empirin 
men även teorimässigt.  

 
• Ekonomiska föreningar likställs ej med andra företagsformer ex-

empelvis vad det gäller möjligheter till finansiering 
• Inslag kring ekonomisk förening saknas ofta inom exempelvis 

ekonomi-utbildningar vid universitet och högskolor  
• Kooperativt företagande, är det mer känt i Europa än i Sverige? 

Bakgrund till studien 
Intresset av att starta ekonomiska föreningar eller kooperativ har ökat. En för-
klaring är bildande av fibernätsföreningar, och att allt fler företagare inser att 
det finns vinster genom en organiserad företagssamverkan. Enligt Bolagsverket 
registrerades 950 ekonomiska föreningar i Sverige år 2012, vilket är en ökning 
med 21 procent. I Dalarna startades närmare 70 ekonomiska föreningar under 
2012. (http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5870786-intresset-for-ekonomiska-
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foreningar-vaxer?m=print). I Värmland uppgår siffran till 42 och i Gävleborgs 
län 20 (www.bolagsverket.se). 
 

År Län Ekonomiska föreningar Total 

2011 Dalarnas län 58 58 
2011 Gävleborgs län 23 23 
2011 Värmlands län 37 37 
2012 Dalarnas län 68 68 
2012 Gävleborgs län 20 20 
2012 Värmlands län 42 42 
2013 Dalarnas län 55 55 
2013 Gävleborgs län 12 12 
2013 Värmlands län 47 47 

Tabell 1: Nystartade ekonomiska föreningar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län 
Källa: Bolagsverket.se 

49 procent av Sveriges befolkning i arbetsför ålder svarar i Entreprenörskaps-
barometern att de skulle kunna tänka sig att bli företagare. 32 procent vill helst 
vara företagare i jämförelse med att vara anställd. Av dessa är det unga personer 
i åldrarna 18-30 år som i högre utsträckning vill vara företagare än övriga ål-
dersgrupper och cirka 60 procent av de som helst vill vara företagare anger skä-
len ”möjlighet till självständigt arbete” och ”förverkliga idéer” till varför. Resul-
tatet från undersökningen visar även på att det är en större andel män än kvin-
nor som skulle kunna tänka sig att bli egna företagare. Den grupp som sam-
mantaget upplever sig ha störst kunskap om företagande är personer i åldrarna 
31-55 år. Även den egna attityden till företagande är som starkast i denna ål-
dersgrupp. På frågan som ställts i Entreprenörskapsbarometern om ”Hur per-
soner i olika åldersgrupper vill driva sitt företag” så är det betydligt vanligare att 
personer i åldersgruppen 18-30 år vill starta företag tillsammans med någon 
annan. Viljan till att starta företag tillsammans med andra minskar sedan med 
åldern. I det stora hela är det 62 procent av de deltagande i undersökningen 
som har angett att de kan tänka sig att driva företag som också skulle starta ett 
företag tillsammans med någon annan. Idag är det dock endast 35 procent av 
befintliga företag som drivs av mer än en person. Här anser författaren till Ent-
reprenörskapsbarometern att det verkar finnas ett glapp mellan hur man vill 
driva sitt företag och hur befintliga företag idag drivs. De ifrågasätter om glap-
pet helt eller delvis beror på att regelsystemet och främjandestruktur inte ligger i 
linje med aktuella attityder till företagande eller om det kan finnas andra orsaker 
(Tillväxtverket, 2012). 

I inledningen av Högskolan Dalarnas arbetsrapport ”Företagsformens be-
tydelse för nyföretagande – en jämförande studie mellan ekonomiska föreningar 
och aktiebolag” redogör författarna för att en översyn, gjord av Lithander 
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(2005), kring tidigare gjorda undersökningar i ämnet visat på att ekonomiska 
föreningar har en tendens att försvinna från officiell statistik över företagande 
och företagsformer. Här tas även upp att Statistiska centralbyråns företagsdata-
bas skiljer sin statistik över svenska företag från föreningsformen. Författarna 
behandlar även det faktum att i relativt nutida statistik så händer det att före-
tagsformen exkluderas som alternativ och lyfter Tillväxtanalys som ett exempel 
där ekonomiska föreningar inte nämns i en sammanställning över nyföreta-
gande 2011.  

Resultaten som går att utläsa av studien, där författarna har intervjuat åtta 
företagsrepresentanter från ekonomiska föreningar, sju representanter från ak-
tiebolag samt ett företag med erfarenhet från båda företagsformerna, visar att 
de respondenter som driver ekonomisk förening ofta möts av skepsis från 
bland annat banker och kreditinstitut då det finns en osäkerhet kring vad före-
tagsformen innebär. Någonting som aktiebolagens företrädare inte upplevt. 
Ytterligare en nackdel som framhölls var att viktiga intressenter och aktörer har 
en okunskap om ekonomiska föreningar, vilket kan påverka bemötandet. Resul-
tatet visar även på att i vissa fall så lämnar inte affärssystem och rutiner något 
utrymme för att kunna hantera ekonomiska föreningar. Formen av företag an-
ses, både av företagarna själva och även av andra, som lite ”lösare” i kanten än 
andra företagsformer. Bland de respondenter som har valt ekonomisk förening 
som företagsform anger de intervjuade i studien att det är ett bra alternativ om 
man vill driva företag tillsammans samt om man vill ha en mer demokratisk 
form för sitt företagande. Formen ekonomisk förening ses som ett hjälpmedel 
för att skapa delaktighet och ett bättre samarbete. (Andersson, Hugosson och 
Maberg, 2013) 

Utvärdering av Entrecoop I och presentation av Entrecoop II 
Entrécoop II är ett samverkansprojekt mellan Värmlandskooperativen, Coom-
panion Dalarna och Coompanion Gävleborg. Projektet är en fortsättning på 
Entrecoop I och dess resultat och erfarenheter.   

Under 2011 genomförde Cerut, Centrum för forskning om regional ut-
veckling, en utvärdering av projektet Entrecoop I. Syftet med utvärderingen var 
att göra en oberoende utvärdering av projektet när det gäller perspektiv utifrån 
projektledning, näringsliv samt universitet och högskola inom projektets region. 
Fokus var att belysa hur kooperativ i Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län 
hade upplevt projektet, vilka delar av projektet som hade varit fördelaktiga samt 
vilka förbättringsåtgärder som fanns inför kommande projekt med likartad ka-
raktär inom området. Det undersöktes även hur projektledningen uppfattat sina 
respektive delprojekt i de olika länen, hur de ställde sig inför möjligheter och 
problem som uppstått samt vilken roll högskolor och universitet har haft inom 
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projektet. Då, precis som i Entrecoop II, var projektet ett samverkansprojekt 
mellan Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gäv-
leborg.  

I Entrecoop I var syftet att stärka, utveckla och sprida kunskap om det 
kooperativa företagandet, att utveckla och sprida kunskap om, och arbetsme-
toder för nykooperativt entreprenörskap. Utvärderingen av Entrecoop I foku-
serade i metoden på fokusgruppsamtal med projektledningen, information från 
högskola/universitet i regionen och sex semistrukturerade intervjuer med eko-
nomiska föreningar inom regionen Norra Mellansverige.   

Resultaten från utvärderingen av Entrecoop I visar på att synen på pro-
jektet överlag verkade vara mycket positivt för de inblandade parterna. Samtliga 
respondenter från de olika respondentgrupperna var övervägande positiva i sina 
uttalanden med några få inslag som var mer kritiska. Det som framstod som 
mest positivt var den goda kontakt som funnits mellan projektledning och nä-
ringsliv, men även i vissa fall mellan andra samverkande parter som högs-
kola/universitet. Projektledningen fick genom intervjuer med näringslivet be-
röm för att ha varit stöttande, obyråkratiska, lättillgängliga och flexibla. Andra 
positiva resultat var exempelvis representanternas uppfattning av projektled-
ningen, att de i projektledningen hade varit engagerade och upplevts som att de 
tyckte det hade varit roligt att arbeta med projektet. Och den hjälp som projekt-
ledningen kunnat erbjuda de nystartade kooperativa företagen inom regionen.  

Utvärderaren av Entrecoop I angav även ett exempel på ett antal förbätt-
ringsåtgärder inför framtiden och dessa gällde bland annat om att förbättra in-
formationen om vad projektet kunde erbjuda företagarna, och skulle kunna 
handla om en vidareutbildning för projektledare. En ytterligare kritik var att 
initiativtagandet till samverkan i vissa fall kunde vara något otydlig mellan högs-
kola och Coompanion. Vidare hade det varit svårt att fatta konkreta beslut i ett 
tidigt skede av projektet, vilket skapade vissa oklarheter senare i projektet. Ut-
värderaren av Entrecoop nämner också några beröringspunkter som enligt 
denne är extra intressanta att lyfta fram. En av dem är eldsjälarna, och den svå-
righet som kan uppstå när/om de försvinner. Detta är dock en generell pro-
blematik och inte direkt kopplad till utvärderingen. Ytterligare en punkt var den 
något oklara rollen som lärosätena ibland spelade inom projektet. Oklarheten 
verkade ligga både inom lärosätena kring vilken roll som de förväntas ta, och 
vad meningen är att de ska bidra med. Men även på projektledningen och nä-
ringslivets uppfattning om vad lärosätena kan erbjuda. Utvärderarens rekom-
mendation var att om högskola/universitet ska spela en roll under projektet så 
ska de involveras tidigt och klargöras tydliga riktlinjer och ansvar. 

Delar av rekommendationerna och förslag på förbättringar har projekt-
ledningen för Entrecoop I tagit med sig in i det nya projektet Entrecoop II, 
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som föreliggande utvärdering och följeforskning fokuserar på. Med tanke på att 
länen i Norra Mellansverige har stora behov av att förnya sitt näringsliv och 
hitta nya sysselsättningsmöjligheter kan den kooperativa företagsformen vara 
särskilt intressant. Strategiskt viktigt effektmål är att i samverkan med akademin 
och andra regionala, nationella och internationella kunskapsmiljöer, öka kun-
skapen om kooperativt företagande för att bidra till fler företag och fördjupa 
samarbetet med enskilda kooperativ och regionens kunskapsmiljöer. 

I projektbeskrivningen för Entrecoop II står det att läsa att Sverige behö-
ver fler företag och företagare som kan skapa välfärd och tillväxt och i Sverige 
pågår en översyn av lagstiftningen rörande ekonomiska föreningar. En central 
utgångspunkt för regeringens beslut om att tillsätta en utredning var att en be-
tydande del av företagandet i Sverige sker i ekonomiska föreningar. I projektbe-
skrivningen står även att FN utlyste 2012 till Kooperationens år, med moti-
veringen att de kooperativa idéerna och arbetsformen visat sig vara mycket ef-
fektiva för att skapa nya sysselsättningstillfällen, stödja social integration och 
bekämpa fattigdom. Bland målen för det internationella kooperationsåret ingår 
att öka den allmänna medvetenheten om kooperativa lösningar och att stimu-
lera regeringarna att etablera policys, lagar och regelverk som främjar bildandet 
och tillväxten av kooperativ.  

En del av projektet Entrecoop II syftar till att hjälpa till så att målen med 
kooperationens år uppnås i Norra Mellansverige. Övriga syften med Entrecoop 
II är att förstärka och kvalitetssäkra den samarbets- och innovationsstruktur för 
kooperativt företagande och kooperativ samverkan som är under uppbyggnad i 
regionen.  

Inom projektet har projektledningen satt samman några strategiskt viktiga 
effektmål att arbeta mot under projektets gång i samvekan med akademin och 
andra regionala, nationella och internationella kunskapsmiljöer. Effektmålen är: 
 

• öka kunskapen om kooperativt företagande 
• öka kompetensen i tillämpningen av kooperativt företagande och koo-

perativa lösningar 
• fördjupa samarbetet mellan Coompanion och enskilda kooperativa fö-

retag å ena sidan och å andra sidan regionens kunskapsmiljöer som är 
inriktade mot eller har intresse av ett långsiktigt innovationssamarbete 
kring kooperativt företagande 

• främja utvecklingen av kooperativa utvecklingsplattformar för företags-
samverkan och utveckling av företagandet inom den sociala ekonomin  

• främja produkt- och tjänsteutveckling dels inom befintliga kooperativa 
företag, dels som grund för etablering av nya kooperativa företag 
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• öka kunskaperna och därmed förbättra attityderna till den kooperativa 
företagsformen 

Det gemensamma resultatmålet för projektet är att stödja tillkomsten av 50 
kooperativa företag under projektperioden. [3 län x 2 år x 8 kooperativ/län ≈ 
50 företag]. 

Inom projektet finns även sju områden som är specifikt prioriterade, och 
det är inom dessa som projektets aktiviteter ska äga rum. De sju prioriterade 
områdena är:  

 
• Företagssamverkan  

- Samverkan på lokal och regional nivå mellan kooperativa företag och 
lokalt verksamma företag inom bland annat livsmedelssektorn 

- Gäller även samverkan mellan lokalt förankrade företag och organi-
sationer inom den ideella sektorn 
 

• Innovations- och affärsutveckling  
- Utveckling av bland annat lokala konkurrenskraftiga lösningar för of-

fentlig upphandling 
- Socialt företagande 

 
• Kapitalförsörjning  

- Insatser för att ge ökad legitimitet till utveckling av och investeringar 
i kooperativt företagande 
 

• Kompetensutveckling  
- Kunskaps- och kompetensutveckling för befintliga och nya koopera-

tiva företag 
 

• Attitydpåverkan  
- Lokal, regional och nationell påverkan 

 
• Internationalisering 

- Samverkan med systerorganisationer inom Coompanion Sverige, 
samt systerorganisationer i andra EU- länder 
 

• Informationsspridning om verksamhet och resultat.  
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Inom projektet Entrécoop II skapades tre temaområden. Var och en av de in-
gående Coompanionkontoren har ansvar för ett temaområde: Besöksnäring 
(Coompanion Gävleborg), Kulturella och kreativa näringar (Coompanion Da-
larna) och Livsmedelsindustri/produktion (Värmlandskooperativen). Inom pro-
jektet har även målgrupper identifierats vilka projektledningen vill vända sig 
extra mot: 
 

• Befintliga kooperativa företag som vill växa 
• Studenter, lärare, forskare vid samverkande utbildnings- och FoU-

institutioner 
• Potentiella kooperatörer i privata företag och offentliga organisationer 

som vill knoppa av nya verksamhetsidéer 
• Potentiella kooperatörer bland arbetssökande och andra prioriterade 

grupper ungdomar, kvinnor och invandrare som vill starta eget tillsam-
mans 

• Den etablerade kooperationen 
• Finanssektorn, revisionsbyråer etc. 
• Näringslivsenheter (motsvarande) och andra kommunala förvaltningar, 

regionorgan, arbetsförmedlingskontor 
• Företagsstödjande parter som Almi, Företagarna och andra entrepre-

nörsaktörer 
• Företagsgrupperingar som vill fördjupa sin samverkan och utveckla håll-

bara och ändamålsenliga verksamhetsformer 
• Fackföreningsrörelsen, som en aktiv partner för att utveckla och imple-

mentera nya kooperativa företagslösningar 

Projektet är finansierat av Region Värmland, Region Gävleborg, Region Dalar-
na, Karlstads universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Värmlands-
kooperativen, Coompanion Gävleborg, Coompanion Dalarna och EU: region-
ala utvecklingsfonden.  

Uppdraget till Cerut  
Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg 
gav under 2012 Cerut i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. Utvärde-
rarnas roll har varit att följa projektet och komma med input under projektets 
gång. Och även bidra med att förmedla kontakter som projektet kan kopplas 
till. Utvärderingens syfte är att följa upp effektmålen utifrån de i projektbe-
skrivningen presenterade prioriterade områden:  

• Företagssamverkan 
• Innovation och affärsutveckling 
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• Kapitalförsörjning 
• Kompetensutveckling  
• Attitydpåverkan 

Syftet med utvärderingen har också varit att undersöka och beskriva kooperat-
ionens betydelse för regional utveckling utifrån tillväxttermer, men även utifrån 
olika aktörers syn på och förståelse för ekonomisk förening.  

Målet med studien är att utifrån en forskningsposition försöka bidra till en 
förbättring vad gäller den grundproblematik som projektet tagit sig an, det vill 
säga att synliggöra ekonomiska föreningars verksamheter samt att de i olika 
sammanhang ska kunna jämställas med andra företagsformer. Utvärderingen 
ska förtydliga och förstärka projektets syfte, synliggöra det arbete som genom-
förts inom projektet och vara användbar. Målet är också att fånga de mjuka 
värdena som demokratiprocesser, nyttan, upplevelse och socioekonomiska fak-
torer.  

Disposition 
I den första delen av rapporten presenteras en bakgrund, uppdraget till Cerut 
och syftet med föreliggande studie. Här finns även en presentation av projektet 
Entrecoop II och en kort sammanställning av projektet Entrecoop I som ut-
värderades 2001 av Cerut. 

Sedan följer ett avsnitt som beskriver den metodiska inriktningen för rap-
porten och redogörelse för det material som använts, efterföljt av reflektioner 
gällande utvärderingens metod och genomförande. 

Vidare följer de teoretiska utgångspunkterna som behandlar bland annat 
socialt företagande, samhällsentreprenörskap och kooperation. 

Den fjärde delen av rapporten innehåller resultatet från följeforskningen 
av Entrecoop II. Här presenteras de aktiviteter som utvärderarna deltagit vid 
samt resultatet av de intervjuer som genomförts. 

Rapporten avslutas med analys och slutsatser utifrån de resultat som 
framkommit, följt av ett avsnitt med reflektioner från det avstämningsmöte 
som utvärderarna hade tillsammans med de tre Coompanion-kontoren innan 
denna rapport gick i tryck. Här finns även förslag på framtida forskning.

14 
 



Metodisk inriktning 

Utvärderarnas roll har varit att följa projektet i relation till effektmålen och de 
prioriterade områdena. På ett möte tidigt i utvärderingsprocessen togs beslut 
om hur de mål som var uppsatta för utvärderingen skulle nås. Projektgruppen 
och Cerut tog då beslut om att utvärderarna skulle följa de aktiviteter som ge-
nomfördes inom projektet Entrecoop II med fokus på de fem prioriterade om-
rådena; Företagssamverkan, Innovation och affärsutveckling, Kapital försörj-
ning, Kompetensutveckling och Attitydförändringar.  

Inom projektet finns, som tidigare nämnts, tre temaområden beskrivna. 
Var och en av de ingående organisationerna i projektet har ansvar för ett tema-
område: Besöksnäring (Coompanion Gävleborg), Kulturella och kreativa nä-
ringar (Coompanion Dalarna) och Livsmedelsindustri/produktion (Värmlands 
Kooperativen). Ursprungstanken var att lägga mycket av utvärderingens fokus 
på temaområdena och dess aktiviteter. För var och ett av temaområdena skulle 
de fem tidigare redogjorda prioriterade områdena studeras. Aktiviteterna skulle 
följas genom exempelvis intervjuer med aktörer som deltog i aktiviteterna samt 
att finnas på plats för att lyssna och observera. I möjligaste mån skulle även de 
horisontella målen jämställdhet, integration och miljö belysas.  

Cerut har under utvärderingsprocessen kontinuerligt under senhösten -12 
och våren -13 mottagit aktivitetslistor från de tre Coompanion-kontoren över 
aktiviteter som genomförts inom projektets ramar. Utifrån dessa har utvärde-
rarna medverkat vid ett flertal tillfällen och har också utformat en mall där vi 
efter varje deltagande tillfälle gjort en sammanställning för den aktuella aktivite-
ten. Mallen har bland annat innehållit kriterier såsom syfte med aktiviteten, in-
bjudna parter och vem som varit initiativtagare till aktiviteten. Syftet med denna 
mall var att utgå från denna vid varje aktivitetstillfälle och studera samma krite-
rier vid de olika aktiviteterna. Mallen kan ses i bilaga 1. 

Under utvärderingens gång visade det sig vara svårt att få tillräckligt med 
aktiviteter att följa från alla kontor, och att den mängd aktiviteter vi deltog vid, 
ansåg vi, inte var tillräcklig för att kunna genomföra en väl gjord studie. Att 
enbart följa aktiviteterna gav heller inte en rättvis bild av projektet som helhet 
då många av projektets syften och mål var svåra att fånga enbart därigenom. 
Vid ett avstämningsmöte den 3 april -13, efter dialog mellan utvärderare och 
representanter från Entrecoop II, beslutades därför att inte lägga allt för stor 
vikt vid de tre temaområdena kopplade till respektive Coompanion-kontor. 
Motivet var att det varit svårt att begränsa sig till aktiviteter i respektive tema-
område för respektive kontor. Istället beslutades att följa så många som möjligt 
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av de aktiviteter som ägde rum inom projektet, oavsett koppling till temaområ-
den.  
 Genom att följa projektet och dess aktiviteter, att ha dialog med projekt-
gruppen etcetera, växte förslaget från utvärderarna om att vidga respondent-
gruppen och lyfta in nya perspektiv. Anledningen var framförallt den problema-
tik som lyfts fram inom projektet som handlar om svårigheter för kooperativa 
företag att hävda sig i relation till mer etablerade företagsformer, en många 
gånger felaktig bild av kooperativa företag, behov av förbättrad dialog med och 
kunskap hos banker, få förståelse för företagsformen, och insikten om låg kun-
skap om kooperativt företagande i samhället generellt. Ett sätt att möta detta 
för vår del har varit att fokusera på de aktörer som kretsar i projektet och dess 
närhet, det vill säga att bredda antalet respondenter och se perspektiv utifrån tre 
olika synvinklar.  
 Den nödvändiga triangeln är en modell för lokal utveckling vilken ur-
sprungligen är utvecklad av Almås (1995), och som vi på Cerut också har an-
vänt oss av i olika sammanhang (Agnemyr och Dahlgren, 2011 och Lönnbring, 
Dahlgren och Westlindh, 2013) där vi försöker förklara lokal utveckling och 
utveckling av socialt entreprenörskap. Utveckling sker genom ett samspel mel-
lan görare, möjliggörare och stödjare, triangelns tre olika hörn (se figur 1). I Agne-
myr och Dahlgren (2011) förklaras görare som samhällsentreprenörer och sam-
hällsentreprenörskap i olika former, enskilt eller kollektivt. Stödjarna är aktörer 
som inspirerar och rådgör och möjliggörarna syftar till uppdragsgivare eller fi-
nansiärer. Det är i verkligheten svårt att särskilja dessa roller då exempelvis en 
kommun eller en regional aktör kan både ha rollen som rådgivare och finansiär. 
 

 
Figur 1. Den nödvändiga triangeln 
Källa: Almås, 2005 
 

Görare 

Möjlig-
görare Stödjare 
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I föreliggande rapport har vi använt oss av tankemodellen om Den nödvändiga 
triangeln som en metodologisk ansats för att för oss skapa en tydligare struktur 
bland redovisade intervjusvar. Vi vill dock poängtera att vi inte utgår från teorin 
kring tankemodellen utan den har endast funnits med i bakhuvudet i den meto-
dologiska ansatsen och har därför ändrats något för att tydligare passa in i 
denna utvärdering. Men även för att ur ett analytiskt perspektiv kunna förtyd-
liga vilka aktörer i kooperationens omgivning som är viktiga utifrån den pro-
blematik som lyfts fram och som utvärderarna identifierat under projektets 
gång. På så sätt kan vi också visa på vilka aktörer som måste belysas/påverkas 
för att stärka kooperationen i samhället.  

Görarna är i detta fall företagarna, och har en liten del i denna studie. 
Störst fokus ligger på Stödjarna – projektledningen och Möjliggörare – akade-
min, banker, företagsrådgivare, projektledare med flera.  

Ett antal möjliga respondenter har kontaktats med frågan att medverka i 
utvärderingen. Ett flertal har avböjt förfrågan eller inte svarat alls.  

Material  
Det material som använts i utvärderingen såsom projektbeskrivning, lägesrap-
porter, handlingsplan, årsredovisning, verksamhetsberättelser, broschyrer, tid-
ningsartiklar med mera är tillhandahållet av projektledningen för Entrecoop II. 
Handlingsplanen har legat till grund för sammanställningen av lägesrapporterna 
och aktiviteterna kopplade till respektive fokusområde.  

Några av de studentuppsatser som belyses i utvärderingen kommer från 
projektet, och resterande, tillsammans med artiklar och övrigt material, är inter-
netbaserat material hämtat av utvärderarna. Intervjuer har genomförts med föl-
jande respondenter: 

 
• Tre av de verksamma i projektet från Värmlandskooperativen 
• Två av de verksamma i projektet från Coompanion Dalarna 
• Två av de verksamma i projektet från Coompanion Gävleborg 
• Två ”görare” som medverkat vid aktiviteter inom Entrecoop II  
• Åtta ”möjliggörare” som Entrecoop II har haft någon form av samröre 

med under projektperioden 

Syftet med utvärderingen är inte att göra en jämförelse mellan de regioner som 
deltar i Entrecoop, därför finns ingen jämt fördelad spridning regioner emellan 
vad gäller respondenter eller aktiviteter vi följt, utan utvärderingen syftar till 
hela projektregionen som helhet. 
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Utvärderarnas reflektioner kring metod och genomförande 
Under projektets gång har vi stött på några svårigheter gällande metod och ge-
nomförande, vilka går att förbättra i framtida projekt/utvärderingar.  
 Det har varit svårt att få tillräckligt med många aktiviteter att följa från 
några av de kontor som ingår i studien. Det har också varit en viss svårighet att 
få respons från olika kontor på frågor gällande vilka projekt vi skulle följa. Det 
har medfört till att det i utvärderingens första del blivit en viss koncentration på 
en av projektets regioner vad gäller de aktiviteter som vi har följt. Vidare har 
även tid och möjlighet till resor för utvärderarna bidragit till en denna koncent-
ration då det har varit lättare att följa aktiviteter nära ”hemmaplan”. På så sätt 
har vi också ”kommit” närmare Värmlandskooperativens verksamhet. Dock är 
det viktigt att återigen poängtera att ingen jämförelse har genomförts kontoren 
emellan, utan föreliggande utvärdering gäller för hela Entrecoop-projektet och 
dess regioner. Vi har även haft ambitionen att förlägga stora delar av intervjuer-
na utanför Värmland. Men då Värmland varit en naturlig träffpunkt för oss att 
möta potentiella respondenter vid de aktiviteter vi medverkat vid, så har det 
jobbet varit ”lättare” när kontakterna kan tas på plats där utvärderarna själva 
deltagit och känner till innehållet. 
 Utlovat material från projektgruppen har ibland försenats eller helt utebli-
vit vilket medfört att delar i utvärderingen försenats. Det har även varit svårt att 
få respons från aktörer i samhället när det gäller att få potentiella respondenter. 
Arbetet har därmed dragit ut på tiden då nya respondenter har fått sökas. Inter-
vjuer har genomförts ansikte mot ansikte, men även via telefon och via e-post. 
Detta tillvägagångssätt gäller även intervjuerna med projektgruppen.   
 När det gäller val av aktiviteter och även val av personer att intervjua är de 
tillhandahållna av projektgruppen, vilket eventuellt kan påverka resultatet av 
utvärderingen då projektledningen enbart kan ha valt att ”lotsa oss” mot perso-
ner som de vet kan ge positiva svar. Detta är alltid en svårighet när det kommer 
till utvärderingar av olika slag, men vi föredrar detta sätt istället för att själva 
helt leta reda på respondenter då vi anser att det arbetet kan för oss vara svårt 
och tidskrävande. Risken för ett eventuellt missvisande resultat bedöms inte 
vara så stort ändå, då vi själva har kunna se hela projektets arbetsgång doku-
menterat i de lägesrapporter och den handlingsplan vi fått ta del av. Dock kan 
det finnas en problematik även där, då sammanställningen av lägesrapporterna 
och handlingsplanen har genomförts av projektledningen själva och där de kan 
välja att lyfta de mer lyckade aktiviteterna och eventuellt ”gömma” det mindre 
lyckade.  
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Socialt företagande och samhällsentreprenörskap  

Under senare år har intresset för socialt företagande växt allt mer. Företag mö-
ter enligt Jönsson och Ridelberg (2006) allt större krav på ansvarstagande och 
på social- och miljömässig redovisning. Forskare vid Handelshögskolan vid Gö-
teborgs universitet talar om det sociala företagandets renässans och syftar bland 
annat på begreppet Corporate Social Responsibility, det vill säga företags sam-
hälleliga ansvar. The World Council for Sustainable Development definierar 
begreppet på följande vis: “Corporate Social Responsibility is the continuing 
commitment by business to behave ethically and contribute to economic devel-
opment while improving the quality of life of the workforce and their families 
as well as of the local community and society at large.” (www.wbcsd.org /focus 
areas/ business role/ corporate responsibility). Socialt företagande har fått brett 
genomslag inom både näringslivet och inom EU och FN som exempelvis ut-
format initiativ för att stödja utvecklingen (Jönsson och Ridelberg, 2006).  

Socialt företagande betraktas som en paraplybeteckning för icke vinstfo-
kuserade företag utan där målsättningen vilar på sociala syften. Sociala företag 
drivs med kommersiella verksamhetsprinciper i demokratiska organisations-
strukturer (Palmås, 2003).  

I sociala företag står de sociala vinsterna i förgrunden (Ranke, 2011). 
Medarbetare i sociala företag är ofta personer med tidigare långvarig arbetslös-
het, långa sjukskrivningsperioder, missbrukarbakgrund eller personer som av 
andra skäl har någon form av arbetshinder1. De sociala företagen är ofta organi-
serade som arbetskooperativ vilket innebär att de är baserade på de kooperativa 
principerna om delaktighet och deltagande. Att arbeta på och vara delägare i ett 
socialt företag innebär social gemenskap och rehabilitering med bättre livskvali-
tet och ökad arbetsförmåga som följd. Arbetet i det sociala företaget kan ha ett 
långvarigt perspektiv eller vara ett steg på vägen ut till den övriga arbetsmark-
naden. 

Kopplat till trenden kring socialt företagande och det ökade intresset för 
sociala aspekter finns begreppet samhällsentreprenör. KK-stiftelsen tog under 
2008 ett initiativ för att uppmärksamma fenomenet samhällsentreprenörskap, 
vilket innebar en satsning, som i pengar räknat tänktes uppgå till cirka 120 mil-
joner kronor under nio år. Utgångspunkten var bland annat att det inte räcker 
med tekniska innovationer för att möta framtidens utmaningar. Sociala och mil-
jömässiga problem kräver gränsöverskridande samarbeten och idéer från entre-
prenörer som vill något mer än att maximera vinsten. KK-stiftelsen ville med 
programmet bidra till skapandet av ett bättre klimat för samhällsentreprenör-

1 Ofta används begreppet sociala företag med syfte på arbetsintegrerade sociala företag. 
Se vidare i Ranke (2011).  
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skap (Agnemyr och Dahlgren, 2011). 
En intressant skillnad som belyser den traditionella entreprenören mot 

samhällsentreprenören är att samhällsentreprenören vill se sina verksamhets-
idéer spridas och har en djupare mening med sin verksamhet. Samhällsentre-
prenören vill göra nytta i samhället. Den vanliga entreprenören vill skydda sin 
företagsidé och sin produktidé gentemot konkurrenter och samhället i stort 
(Sundin i Gawell, 2009). Båda entreprenörerna har ekonomiska intressen men 
på olika sätt. En samhällsentreprenör måste likasom en entreprenör har eko-
nomisk bäring i sin verksamhet. En samhällsentreprenör rör sig mellan de både 
syftena och grundtanken för företagandet bygger på det samhälleliga engage-
manget. Detta illustreras i figur 2.  

Grundtanken att alla samhällsentreprenörer vill göra nytta för samhället är 
lika för dem alla. Palmås (2003) betonar dock att det finns olika inriktningar på 
samhällsentreprenörskap. Det finns en angloamerikansk inriktning och en kon-
tinental inriktning. I den angloamerikanska inriktningen drivs företag med fokus 
på den samhälleliga nyttan. Det viktigaste är att driva företag som är ekono-
miskt bärkraftiga och som i sin tur förändrar världen. 

 

 
 

Figur 2. Skillnad mellan samhällsentreprenörskap och entreprenörskap 
Källa: Agnemyr och Dahlgren (2011) 

Alternativa former för entreprenörskapet eftersträvas där företagets vinst åter-
investeras i samhället och i den egna verksamheten. Företagande inom den kon-
tinentala inriktningen liknar den kooperativa traditionen där samhället och 
samhällets medborgare är i fokus i verksamheten. Här betonas ömsesidighet, 
medinflytande och demokrati. Det är i den kontinentala inriktningen som den 
tredje sektorn, civilsamhället, lyfts fram (Palmås, 2003 och Palmås i Lundström 
& Sundin, 2008). 

Det finns en skillnad mellan amerikansk och europeisk syn på samhälls- 
eller socialt entreprenörskap. Den amerikanska grenen av socialt företag är ett 
företag som startats för sociala syften, men som, till skillnad från traditionell 
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välgörenhetsorganisation, finansierar sin verksamhet genom affärsverksamhet. 
Den europeiska grenen betonar det sociala företagandet och kollektivet med 
rötter i kooperativt företagande (Gawell et al 2009). 

Social ekonomi  
Företag som prioriterar sociala mål framför ekonomisk lönsamhet och som inte 
verkar inom offentlig sektor är en del av den sociala ekonomin. Social ekonomi 
kallas även för den tredje sektorn, den ideella sektorn och kooperation (Lithan-
der, 2005). Begreppet social ekonomi avser ”organiserade verksamheter som 
primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är 
organisatorisk fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekono-
miska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser 
och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft”. 
 Begreppet social ekonomi blev en officiell term inom EU 1989, men här-
stammar egentligen från mitten av 1800-talet. Begreppet kommer från frans-
kans ”d’économie sociale” (Overgaard, 2004). Frankrike är det land som först 
använt sig av begreppet i modern tid. Där användes det för att särskilja de eko-
nomiska verksamheter som styrs demokratiskt och har medlems- eller sam-
hällsnytta som mål. I Tyskland har det fått begreppet ”den tredje sektorn” där 
den sociala dimensionen är viktigare än den ekonomiska. Ett annat namn som 
använts inom EU är partnerskap som i Storbritannien varit ett nyckelbegrepp 
men där även ”den tredje sektorn” har förekommit (Wijkström & Lundström, 
2002).  

För ett tiotal år sedan talades det sällan om sociala företag. Idag gör de 
dock framsteg, speciellt i EU och i USA, men även i andra delar av världen som 
exempelvis Japan, Sydkorea och Latinamerika. Idén om sociala företag uppstod 
på 80-talet i Italien men började användas först på 90-talet i övriga Europa, 
mycket tack vare nätverket European Research Network (EMES). Själva kon-
ceptet är än idag inte lika igenkänt i alla europeiska länder men det kommer in 
mer och mer och fler länder vill belysa de positiva effekterna av socialt företa-
gande. EMES idé om sociala företag kom till genom en dialog mellan forskare 
från alla delar av EU, som representerade olika sociala, politiska och ekono-
miska discipliner.  
 Inom EU-kommissionen finns en speciell enhet som ansvarar för frågor 
rörande kooperationer, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser. Inom EU 
menar man att den sociala ekonomins tre uppgifter är att skapa nya arbetstill-
fällen, integrera marginaliserade grupper samt att fylla en demokratisk funktion 
(Wijkström, 1999). En återkommande fråga inom EU har varit att definiera 
social ekonomi så att det finns en definition som känns enhetligt för alla länder 
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och på så sätt komma över förvirringen av innebörden. En avgränsning som 
införts inom EU är CMAF som står för Co-operatives, Mutuals, Associations 
and Foundations, alltså kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar och stiftelser. 
Den här avgränsningen har använts för att komma ifrån begreppsförvirringen 
men har kommit att användas synonymt med social ekonomi (Berghamre, 
2009)  
 Mattsson & Olsson (2009) menar att den sociala ekonomin är en rörelse 
som har sin grund i människor som tillsammans engagerar sig och tar ansvar. 
Genom gemensamt företagande tar de ansvar för sina egna och sina medmän-
niskors villkor och genom att organisera sig påverkar de den framtida samhälls-
utvecklingen. De menar också att den sociala ekonomin betonar demokrati, 
samverkan, solidaritet och rättvisa. Genom att ta vara på människors innebo-
ende resurser kan svårigheter som bristande erfarenhet och andra ogynnsamma 
omständigheter övervinnas. Social ekonomi handlar om företagande och entre-
prenörskap men ett mänskligt sådant där det finns andra mål än det ekono-
miska vinstintresset. Det ekonomiska perspektivet behövs, för pengar skapar 
processer och utveckling. Företagen inom den sociala ekonomin måste alltså 
vara ekonomiskt effektiva och affärsmässiga, annars överlever de inte.  

Företag inom den sociala ekonomin är redan representerade i många sek-
torer så som bank, försäkring, jordbruk, hantverk, tjänsteservice och hälsa. Idag 
ökar efterfrågan på tjänster och även kvalitén på tjänsterna och det dyker också 
upp nya områden där sociala företag kan arbeta. Den sociala ekonomin är djupt 
kopplad till lokal utveckling och är ofta kopplad till bland annat social integrat-
ion, hållbar utveckling, förebyggande av social orättvisa och utveckling av de-
mokrati och deltagande. Social ekonomi är inte ett välkänt begrepp men an-
vänds för att beskriva handlingar som både har ekonomiska och sociala förde-
lar. Social ekonomi strävar också mot att minska arbetslöshet. Fokus ligger ofta 
på svaga grupper i samhället som till exempel långtidsarbetslösa, personer med 
funktionsnedsättning, invandrare och ungdomar. Den sociala ekonomin skapar 
en viktig plats för samarbete, ideellt arbete och sociala företag som varken till-
hör den offentliga eller den privata sektorn utan står någonstans mitt emellan.  

I och med Sveriges intåg i den Europeiska Unionen 1995 blev begreppet 
social ekonomi känt även i Sverige (Forsberg, 2013). I Sverige definieras och 
används begreppet social ekonomi på liknande sätt som inom EU. Med be-
greppet social ekonomi avses ”…organiserade verksamheter som primärt har 
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisato-
riskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verk-
samheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande 
sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta 
eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft." Det enklaste sät-
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tet att beskriva social ekonomi är enligt Dahlberg och Falcini (2006) att beskriva 
den som en tredje sektor som överbryggar den privata och den offentliga sek-
torn. Det är också anledningen till att den tredje sektorn och den sociala eko-
nomin ofta, enligt Overgaard (2004) uppfattas ha samma innebörd. Ett alterna-
tivt sätt att beskriva den sociala ekonomi är också att lyfta fram folkrörelsedelen 
och branschdelen, det vill säga en ”social” del som syftar till att främja sociala 
värden och en ”kommersiell” del inom företag som har vinstgivande syften. 
Flera effekter som kan lyftas fram inom den sociala ekonomin är aspekter som 
sysselsättning, företagande, entreprenörskap och skapandet av socialt kapitel 
(Dahlberg & Falcini, 2006). Den tredje sektorn menar Overgaard (2004) gene-
rellt sett har mycket koppling till frågor som demokrati, frivillighet, idealitet 
samt samhällsengagemang. Rent juridiskt tillhör denna sektor och den sociala 
ekonomin den privata sektorn.  

Socialt kapital 
Det som starkt betonats under senare år är de sociala aspekterna. Ovan har vi 
belyst socialt företagande, samhällsentreprenörer och social ekonomi. Vad detta 
bygger på är till mångt och mycket ett starkt socialt kapital. Forskning kring 
socialt kapital har fått en renässans både inom samhällsvetenskaplig forskning 
och inom den offentliga debatten enligt Dahlgren, Lönnbring och Westlindh 
(2013). Socialt kapital handlar om ett kapital eller resurser i sociala nätverk – 
resurser som är byggda på tillit, ömsesidighet och respekt. Begreppet socialt 
kapital fick ett stort uppsving i samband med den amerikanske statsvetaren Ro-
bert Putnams arbeten (1996, 2001, Starrin & Rønning, 2011). Socialt kapital är 
begreppet för den sociala ekonomins samspel med människor och består av 
nätverk och relationer (Torége, 2005). Det sociala kapitalet är nödvändigt för 
individers och gruppers produktivitet. Putnam (2001) menar att det sociala och 
frivilliga organisationslivet är det som bidrar till ekonomisk tillväxt och inte 
tvärtom. Hans argument är att det frivilliga deltagandet bygger på förtroende 
och tillit, vilket i senare led resulterar i samarbete. Putnam (2001), Overgaard, 
2004) menar således att ett starkt socialt kapital är starkare än ekonomiska ef-
fekter i samhället och är viktiga grundbultar för det ideella engagemanget och 
för upprätthållandet av demokrati i samhället. Putnam har exempelvis analyse-
rat företagande/entreprenörskap i Italien och funnit att norra Italien har mer 
gynnsamma villkor för företagande jämfört med södra Italien. Orsaken är ett 
större socialt kapital och starka sociala nätverk vilket exempelvis gynnar kollek-
tivt handlande (Starrin & Rønning, 2011). Socialt kapital varierar mellan olika 
platser och kan inte beslutas fram uppifrån. Det har ofta en lång historisk ut-
veckling i relation till det civila samhället det utvecklats i. Platser har olika soci-
alt kapital beroende på sin unika historia. Socialt kapital är enligt Dahlgren, 
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Lönnbring och Westlindh (2013) ett av samhällsentreprenörens verktyg; han 
eller hon verkar med och på en grund av tillit, kollektiva handlingar och med ett 
mål som inte bara är den egna vinningen. I sociala nätverk växer det sociala 
kapitalet.  

Ekonomiska kontra sociala aspekter 
Trots ett ökat intresse för sociala aspekter i samhället belyses en hel del pro-
blem kring det sociala företagandet. Problematiken att ekonomiska föreningar 
ej lyfts in i statistiken belyses av Lithander (2005). Han menar att ekonomiska 
föreningar ofta utesluts och där med tappat sin status. Detta trots att den soci-
ala ekonomin för några år sedan bestod av omkring 200 000 verksamma företag 
och den sammanlagda omsättningen uppgick till cirka 350 miljoner. Tillväxt-
verket delar upp sin statistik utifrån enskild firma, handels/kommanditbolag 
och aktiebolag och utelämnar således ekonomisk förening 
(www.tillvaxtanalys.se).  

Flera studier vittnar även om en problematik när det gäller att bedriva 
ekonomisk förening då det innebär en extra tröskel att ta sig över. Problem 
uppstår ofta vid olika former av kontakter enligt Andersson, Hugosson & Ma-
bergs studie (2013). Det kan exempelvis handla om kontakten med bank som 
visar tveksamhet när det gäller att bevilja lån till ekonomiska föreningar. Enligt 
Jansson och Stolt (2011) beror detta på okunskap hos banker. Okunskapen 
handlar om ekonomiska föreningars företagsform, vinstutdelning och återbe-
talningsförmåga. Ett tydligare ansvarskrävande som finns i aktiebolag påverkar 
denna attityd. Det finns fördomar med i bilden om att ekonomiska föreningar 
är en företagsform med mindre stabil juridisk enhet. Okunnigheten kring eko-
nomiska föreningar genererar även en bild om att en ekonomisk förening ej är 
en ”riktig” företagsform. Andersson, Hugosson & Maberg lyfter även upp ex-
empel där företagare misstros av leverantörer och vittnar om särbehandling från 
Skatteverket. Skolor som bedrivs som ekonomisk förening har ej fått betalkort 
och företag har haft problem att inhandla varor då ekonomiska föreningar ej 
finns med i register. Exemplen är således många och det är mer regel än undan-
tag att ekonomiska föreningar ej omnämns i presentationer över möjliga före-
tagsformer eller vid redovisningar av företagens tillväxt etcetera. Slutsatsen i 
flera studier är att okunskapen om ekonomiska föreningar och kunskapen om 
förutsättningen för att driva dem är bristfällig, vilket bidrar till att ekonomiska 
föreningar ej har samma status i samhället som övriga företagsformer (Anders-
son, Hugosson & Maberg, 2013, Jansson & Stolt, 2011). Genom stärkt kunskap 
om ekonomiska föreningar kan attityden till ekonomiska föreningar förbättras 
och förutsättningarna stärkas. Fregidou-Malama (1998) menar att en ökad sam-
verkan mellan kooperativa verksamheter, näringsliv och myndigheter bidrar till 
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ökad förståelse, stärkt kunskap och ökad intresse för företagsformen.   
Företagarna inom ekonomiska föreningar ser fördelarna med företags-

formen och framhäver framförallt de sociala aspekterna samt att ekonomiska 
föreningar är ett verktyg för att bedriva företag tillsammans. Det finns en kol-
lektiv målsättning med ekonomiska föreningar vilket inte bara syftar till ekono-
misk vinning utan social vinning. Vinsten förs tillbaka till verksamheten och till 
medlemmarna som är ägarna (Andersson, Hugosson & Maberg, 2013). Förde-
len är även att medlemmarna själva bestämmer insatsen i föreningen varpå de-
mokratikänslan är stark. Viljan att göra gott är starkare än viljan att tjäna pengar. 
Jansson & Stolt (2011) lyfter även fram fördelen med att samarbeta vilket kan 
bidra till ökad konkurrenskraft gentemot andra företag på marknaden. 

Mattsson & Olsson (2009) menar att den sociala ekonomin är en rörelse 
som har sin grund i människor som tillsammans engagerar sig och tar ansvar. 
Genom gemensamt företagande tar de ansvar för sina egna och sina medmän-
niskors villkor och genom att organisera sig påverkar de den framtida samhälls-
utvecklingen. De menar också att den sociala ekonomin betonar demokrati, 
samverkan, solidaritet och rättvisa. Genom att ta vara på människors innebo-
ende resurser kan svårigheter som bristande erfarenhet och andra ogynnsamma 
omständigheter övervinnas. Social ekonomi handlar om företagande och entre-
prenörskap men ett mänskligt sådant där det finns andra mål än det ekono-
miska vinstintresset. Det ekonomiska perspektivet behövs, för pengar skapar 
processer och utveckling. Företagen inom den sociala ekonomin måste alltså 
vara ekonomiskt effektiva och affärsmässiga, annars överlever de inte.  
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Kooperation 

Definition av kooperation och kooperativa företag 
Ett kooperativt företag ägs och drivs av sina medlemmar. Kärnan i ett koopera-
tivt företag är att medlemmarna tillsammans skapar bättre villkor än vad de 
hade gjort genom att driva ett eget företag.  

Vanligast i Sverige är att kooperativa företag är organiserade i associat-
ionsformen ekonomisk förening. Även andra associationsformer kan användas 
för organisationer som är ägare till kooperativa företag. De båda begreppen 
företagsform och associationsform är inte synonyma. Inom exempelvis detal-
jistkooperationen är det inte ovanligt att ägarorganisationen är ett aktiebolag. 
Konsumentkooperativ, producentkooperativ och arbetskooperativ är exempel 
på olika former för kooperativa företag. Nykooperativ är också vanligt före-
kommande och innebär att det är små lokala ekonomiska föreningar. I Sverige 
just nu kan vi se en utveckling inom den sociala ekonomin där just nykooperat-
ion utvecklas starkt (Wijkström & Lundström, 2002). 

Beck-Friis (2009) lyfter i sin forskning fram följande exempel på koopera-
tiv; Konsumentkooperativ är när medlemmarna går samman och skapar nytta 
för sig själva i konsumtionssyfte, exempelvis Coop. Producentkooperativ syftar 
till samverkan inom tillverkning och försäljning av produkter som exempelvis 
Lantmännen. Inom skola och förskola är arbetskooperativ vanligt förekom-
mande. Sociala arbetskooperativ har ett syfte att stödja människor i utanför-
skap, exempelvis människor utanför arbetsmarknaden. Invånare på exempelvis 
landsbygden som går samman för att driva samhällstjänster, som exempelvis 
skol- eller postskjuts, för att göra det möjligt att bo kvar på landsbygden bedri-
ver ofta nykooperativ.   

Ekonomisk förening  
Ofta likställs kooperativt företag och ekonomisk förening. En ekonomisk före-
ning syftar till att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom ekono-
misk verksamhet. Enligt Wijkström och Lundström (2002) deltar medlemmarna 
i verksamheten till exempel som producenter, konsumenter eller leverantörer. 
Det som är karaktäristiskt för en ekonomisk förening är att överskottet från 
verksamheten fördelas bland medlemmarna. Enligt lagen om ekonomiska före-
ningar ska föreningen registreras hos Bolagsverket. En ekonomisk förening 
bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. De ska ta beslutet att bilda 
föreningen, anta stadgar, välja en styrelse samt en eller flera revisorer. En eko-
nomisk förening företräds av en styrelse med minst tre ledamöter. 

I den ekonomiska föreningen begränsas medlemmarnas ansvar till den in-
sats som betalats till föreningen.  Det innebär att medlemmarna i en registrerad 
ekonomisk förening inte är personligt betalningsansvariga för föreningens skul-
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der utöver insatsen. När man bildar en ekonomisk förening måste den registre-
ras hos Bolagsverket.  

Föreningen får också rättskapacitet i och med registreringen. Rätts-
kapacitet innebär bland annat att föreningen kan vara part inför domstol samt 
att den får olika rättigheter och skyldigheter. I och med registreringen hos Bo-
lagsverket skyddas även föreningens namn i hela Sverige. Ekonomiska före-
ningar avvecklas eller upplöses normalt genom likvidation, det vill säga upplös-
ning (skatteverket.se). 

Motivet till kooperativt företagande  
”2009 uppskattade den Internationella Kooperativa Alliansen 
(ICA)(http://ica.coop) att ungefär 800 miljoner människor är medlemmar i en 
kooperativ rörelse, och 2006 uppnådde den sammanlagda omslutningen av 
världens kooperativa företag 693 miljarder US-Dollar (ICA). Dessutom är det 
en rörelse som verkligen är global i sin geografiska utbredning, med medlem-
mar från Amerika, Asien, Stilla havsområdet, Afrika, Australien och Europa. 
2009 lyfte Förenta nationerna fram kooperationens roll i sitt stöd för ekono-
miskt tillväxt och etiska värderingar och i sitt bidrag till att världsekonomin har 
hämtat sig (UN 2009)” (http://www.arbark.se/forskning/projekt/co-op/). 
 Hur är det möjligt att det kooperativa företagandet är så omfattande värl-
den över. Enligt Konkurrensverkets rapport (2011) ligger förklaringen i de 
kooperativa principerna. De kooperativa principerna som finns inom koopera-
tivt företagande är enligt Mattsson och Olsson (2009) frivilligt och öppet med-
lemskap, demokratisk medlemskontroll, medlemmarnas ekonomiska delta-
gande, självständighet och oberoende, utbildning, praktik och information, 
samarbete mellan kooperativa föreningar samt samhällsnytta. Jansson och Stolt 
(2011) har i sin studie funnit att nyckelfaktorn för att starta kooperativt företag 
är att en ekonomisk förening har demokratisk styrning och tillit. Det framgår i 
studien att det starkaste motivet till att individer väljer att starta en ekonomisk 
förening är orsaker som demokratiaspekten, att varje medlem har en röst och 
det gemensamma beslutsfattandet.  
 Ofta beskrivs de kooperativ principerna som ideologiska men de har 
också en ekonomisk betydelse. I rapporten framställs det vara en gåta att tradit-
ionellt organiserad kooperation kan vara så stark på dagens konkurrensutsatta 
marknader och att denna organisationsform har kunnat existera i långt över 
hundra år. Den traditionella bilden över kooperativa företag består av egen-
skaper som kollektivitet och demokrati etcetera, vilket inte existerar inom andra 
företagsformer. Ideologiska överväganden kan finnas bakom företagande men 
de är snarare produktionsorienterade istället för marknadsorienterade, det vill 
säga de avviker från traditionellt företagande, men är ändå framgångsrika. Den 
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ekonomiska förklaringen lyfts fram som en viktig orsak.  
Ett kooperativt företagande innebär att ekonomiska aktörer går samman 

för att bedriva fördelaktig samhandel. En ekonomisk förening har till ändamål 
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet 
i vilken medlemmarna deltar som konsumenter eller andra förbrukare, som le-
verantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster, eller 
på annat liknande sätt (Lagen om ekonomisk förening). 

Kooperativa företag drivs vanligtvis i form av en ekonomisk förening. Alla 
som är medlemmar i föreningen äger tillsammans företaget, och det styrs de-
mokratiskt genom medlemsinflytande. Det finns många fördomar om vad ett 
kooperativt företag är. En vanlig brukar vara att man inte går med vinst. Det 
som skiljer kooperativa företagare åt är att de inte premierar aktieägare utan de 
som arbetar i företaget. Istället för att dela ut vinsten går vinsten tillbaka till 
företaget för att fortsätta utveckla verksamheten alternativt till medlemmarna i 
form av återbäring (http://www.svt.se/nyheter/sverige/fler-kooperativa-
foretag). 

Kooperation i ett historiskt perspektiv 
Konsumentkooperativ har varit den dominerade kooperativa formen i Europa, 
på grund av att arbetarna i de europeiska städerna anslöt sig till denna form. 
Det fanns dock också jordbruks-, producent- och kreditkooperativ, vilka fortfa-
rande är betydelsefulla i Europa (http://www.arbark.se/forskning/projekt/co-
op/). Starten för den formella kooperativa organisationen räknas till 1840-talets 
mitt då Rochdalevävarnas konsumentkooperativa förening etablerades och då 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen stimulerade fram lantbrukskooperation i Tyskland. 
Amini m.fl. (1994) menar dock att kooperativ verksamhet har funnits under 
ännu längre tid, men inte strukturerad form (ur Konkurrensverket, 2011). En-
ligt Lithander (2005) utvecklades kooperationen i Storbritannien i skiftet mellan 
1700-1800-talet och spreds därefter över Europa. Det tog dock ytterligare ett 
sekel för kooperationen att etableras i Sverige då den växte sig stark inom bo-
städer, dagligvarubutiker, lantbruk och försäkringar. Några exempel på starka 
kooperationer som funnits i landet sedan tidigt är KF, OK, Folksam, Fonus, 
HSB och LRF. Det tog fram till 1960-talet innan kooperationen etablerades 
inom akademin och fram till mitten av 1970-talet innan någon kooperativ in-
stitution startades i landet. På slutet av 1970-talet tillsatte den svenska regering-
en en utredning för att granska den svenska kooperationen och dess roll i sam-
hället. Det som lyfts fram i utredningen var bland annat kooperationens demo-
kratiska aspekt samt att kooperation bidrar till att bygga välfärd.   

Under 1990-talets Sverige skedde stora nedskärningar inom offentlig sek-
tor, exempelvis inom skola, barnomsorg och vård. En effekt av detta var att 
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många enskilda individer gick samman och bildade kooperativ. Liknande ten-
dens har vi kunnat se under 2000-talets Sverige då det kooperativa företagandet 
ökat. Skillnaden idag är att vi kan se kooperativa företag inom fler branscher 
(Coompanion, 2008).  

Trender kring kooperation 
Den kooperativa företagsformen har under de senaste åren framförallt fått en 
renässans i landet bland unga. Unga uttrycker att det är kul att var med och på-
verka, att det är ett mer direkt sätt att jobba och delta och att de både är med 
och skapar någonting och tar ansvar för det som skapas. Ytterligare en trend är 
att fler och fler konsumenter vill ha inflytande över varor och tjänster som kon-
sumeras. Dagens konsumenter är medvetna och vill veta var varorna har pro-
ducerats och vilken arbetsmiljö som människorna som ligger bakom produkt-
ionen har (http://www.svt.se/nyheter/sverige/fler-kooperativa-foretag). 

Ekonomisk förening, den kooperativa företagsformen, är den företags-
form som ökar snabbast. Belägg kan visas från olika regioner i landet. Det finns 
cirka 40 000 kooperativa företag i Sverige år 2012. (www.tillvaxtverket.se ). En-
ligt Tillväxtverket ökade de kooperativa företagen med 47 procent från år 1998 
till 2008 i jämförelse med aktiebolag som enbart ökade med 23 procent.  

En region där detta exempel lyfts fram är Göteborgsregionen där HSB 
Göteborg och Coompanion Göteborgsregionen belyser detta. I en artikel 
(http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-starta-kooperativ-en-
storstadstrend-790180) från hösten 2012 beskriver Coompanion att antalet ak-
tiva kooperativ ökat med 61 procent jämfört med exempelvis antalet aktiebolag 
som enbart ökat med 43 procent, enligt statistik från SCB. I förklaringen sägs 
bland annat att det är unga människor i åldern 18-30 år som kan tänka sig att 
starta företag gärna gör det tillsammans med andra. För i den yngre målgruppen 
finns ett samhälls- och miljöengagemang, vilket gör att demokrati- och hållbar-
hetsfrågor samt samhällsansvar är viktigt. Den kooperativa företagsformen är 
därför passande. Statistiken visar även att det framförallt är i storstadsregioner-
na som kooperativa företag ökat snabbast.   

I Dalarna lyfts andra exempel fram där intresset bland annat ökat på 
grund av att byar gått samman för att installera bredband och att allt fler företag 
insett vinsterna av att samarbeta. 2012 fanns det 397 aktiva ekonomiska före-
ningar, varav 70 var nystartade det året. Nationellt sett var antalet ekonomiska 
föreningar 950, vilket var, enligt Bolagsverket, en ökning på 21 procent. 
(http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5870786-intresset-for-ekonomiska-
foreningar-vaxer?m=print ).  

Även i Stockholmsregionen visas exempel på att den kooperativa före-
tagsformen växer, även där bland unga. Här talas det om en fördubbling i jäm-
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förelse med vanliga aktiebolag. Det som unga uttrycker är att de får vara med 
och forma, vara med och påverka och ta ansvar.  

Det ökade intresset för kooperativa företag gav också utdelning under 
2012, det året som FN utsåg till Kooperationens år. Ledordet för satsningen var 
”Cooperative entreprises build a better world”. Tillväxtverket har även under 
senare år ökat sitt intresse för kooperativ verksamhet. Dock har inte bidraget 
från Tillväxtverket ökat utan ligger på 34 miljoner till Coompanions verksamhet 
(www.tillvaxtverket.se).  

Studier och forskning om kooperationen  
Kooperationens framgång och dess erkännande internationellt sett har genere-
rat forskning och kunskapsutveckling, framförallt under de två senaste decenni-
erna (http://www.arbark.se/forskning/projekt/co-op/). Detta märks exempel-
vis inom den internationella litteraturen om bistånd och jordbruksekonomi, 
men också inom den internationella kooperativa alliansens egen forskning och 
dess tidskrift Review of International Co-operation. Det som har påverkat in-
tresset för forskning är frånvaron av kooperationens historia. I Europa har den 
kooperativa rörelsen inte undersökts i större utsträckning utifrån historiskt per-
spektiv. Anledningarna antas vara att historiker betraktade den kooperativa rö-
relsen med viss misstänksamhet och som ett ”förborgligande” av arbetarrörel-
sen. Det var främst socialistiska historiker som uttryckte skepticism. Den koo-
perativa rörelsen har även betraktats som en del av en arbetarrörelsekontext. 
Som ett komplement kan sägas att den europeiska kooperativa rörelsen fram-
förallt studerats under rörelsens nedgång efter andra världskriget (Furlough & 
Strikwerda, 1999). Som en parentes menar dock flera forskare 
(http://www.arbark.se/forskning/projekt/co-op/) att det i praktiken inte 
skedde någon nedgång i Europa eller i andra delar av världen.  

Trots att kooperationen varit en internationell rörelse och att kooperativa 
idéer spreds snabbt inom och utanför Europa finns det få komparativa studier 
för Europa och ännu färre komparationer som gäller länder utanför Europa 
(Furlough & Striwerda, 1999). I samband med immigration spreds dock koope-
rativa rörelser till exempelvis Afrika, Stillahavsregionen och till delar av Asien. 
Att göra jämförelser med kooperationens historia behöver därför lyftas till glo-
balt perspektiv. 

I den vetenskapliga litteraturen om kooperativt företagande finns mycket 
forskning om sociala krafter inom kooperation. Mycket av denna forskningslit-
teratur är sociologisk. Viktigt är dock att betona att kooperativ verksamhet dock 
är ekonomisk verksamhet och en förening är i huvudsak inte etablerad för att 
människor vill ha gemenskap. Motivet är ofta att människor vill lösa ett eko-
nomiskt problem. Företaget är målet, och föreningen är medlet.  
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Under de senaste tio till tjugo åren har en mängd ekonomer valt att lyfta in so-
ciologiska och socialpsykologiska faktorer så som exempelvis socialt kapital i sin 
forskning. Dessa har således inte förkastat ”mjuka värden”. Dessa forskare be-
handlar värderingar (Hakelius 1996), solidaritet, deltagande, engagemang, attity-
der och i all synnerhet förtroende (Borgen, 2001, Bhuyan, 2008 och Hansen, 
Morrow & Batista, 2002 m.fl.). Flera av forskarna har utifrån empiriska studier 
kommit fram till att stora och komplexa kooperativa företag skapar missnöje 
hos medlemmarna. Stora kooperativa företag skapar distans mellan ledning och 
medlemmarna, vilket påverkar inflytande. Det blir också svårt att förstå företa-
gets verksamhet. Detta bekräftar betydelsen av sociala aspekter i kooperativa 
företag även utifrån ett historiskt perspektiv. När den kooperativa rörelsen star-
tade och växte handlade det om små organisationer där medlemmarna kände 
varandra och det fanns ett förtroende mellan alla. Problemen och förutsättning-
arna var likartade.  
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Följeforskning av projektet Entrecoop II 

I följande kapitel presenteras de resultat som följeforskningen/utvärderingen 
uppvisat. En stor del baseras på samtal och intervjuer som har genomförts un-
der den tid som vi har utvärderat projektet Entrecoop II. Vi har bland andra 
varit i kontakt med representanter för högskolor och universitet och projektle-
dare/kontaktpersoner för två av de projekt som Entrecoop II haft samröre 
med under projekttiden.  

Aktiviteter inom projektet Entrecoop II 
Som vi tidigare nämnt låg huvudfokus för utvärderingen på att följa aktiviteter 
inom projektet. Med aktiviteter i detta fall menas dels aktiviter knutna till ett 
specifikt delprojekt inom Entrecoop II dels fristående, enskilda händelser som 
inte varit kopplade till ett specifikt delprojekt utan rymts inom Entrecoop II – 
projektet som helhet. Senare efter ett möte under våren 2013 bestämdes i sam-
råd med projektledningen att komplettera aktiviteterna med intervjuer under 
utvärderingens senare del och inte längre ha medverkan vid aktiviteter som hu-
vudfokus under projektets avslutande del. Utvärderaren har vid de flesta till-
fällen endast observerat och fört anteckningar kring vad aktiviteten innehållit 
utifrån den mall som tidigare redogjorts för. Vid några tillfällen har utvärdera-
ren även medverkat i samtalet, och vid ett tillfälle varit den inbjudande parten 
till aktiviteten. Vad vi har tittat på är syftet med aktiviteten och vilka parter som 
är inbjudna. Om det varit en spontan eller planerad händelse och om det 
är/eller kommer bli förlängning av aktiviteten. Men vi har även observerat del-
tagarna vid aktiviteter som har varit utbildningar eller informationsträffar, vilka 
kunskaper besitter de sedan tidigare, hur intresset är bland deltagarna och om 
det ställs frågor.  
 De aktiviteter som utvärderarna har medverkat vid under projektets och 
utvärderingens gång, hösten 2012 till hösten 2013, är följande: 
 

• Seminarium Teknikdalen, Kooperation – en lyckad del av marknadseko-
nomin, Borlänge, 19 okt -12 

• Referensgruppsmöte inför ansökan kopplat till ”Together”, Karlstad, 10 
dec - 13 

• Koopsams möte med Handelskammaren, Karlstad, 14 december -12 
• Grundläggande utbildning i ekonomi och redovisning, Karlstad, våren-

13 
• Gästföreläsning Hälsa & Wellness-programmet, Karlstads universitet, 6 

feb-13 
• Entrécoopmöte i Borlänge, 11 feb-13 
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• Drivhusets utbildning Enter, Karlstads universitet, 12 mars-13 
• Entrécoopmöte i Borlänge, kooperation och akademi, 18 mars-13 
• KFO-utbildningsdag i arbetsgivaransvar, Karlstad, 11 april-13 
• Möte inom nätverket främja kvinnors företagande, Karlstad, 18 april-13 
• Rookie to whiz, Karlstad, 17 april -13 
• Konferens, främja kvinnors företagande, Stockholm, 26 april-13 
• Nätverksträff Sociala företag, Vikarbyn, 21 maj-13 
• Starta företag-dagen, Karlstad, 28 maj-13 
• Rookie to whiz, Karlstad, 12 juni -13 
• Workshop med akademin, Karlstads universitet, 21 okt – 13 

 
Som resultat av att ha medverkat vid dessa aktiviteter kan vi se att det verkar 
finnas en stor okunskap kring kooperativt företagande och kunskaper om eko-
nomisk förening bland de personer som deltagit vid flertalet av de aktivitetstill-
fällen som vi medverkat vid. Detta gäller både vid informationsträffar men även 
vid möten i olika nätverk där Coompanion finns med. I de aktiviteter där vi har 
medverkat har informationen mest varit riktat till ungdomar, vilka har en låg 
kunskapsnivå kring kooperation och ekonomisk förening.  

En del av problematiken som Entrecoop II har stått inför, och som vi valt 
att fokusera på i föreliggande utvärdering, är att inslag kring ekonomiska före-
ningar ofta saknas i exempelvis undervisning på högskolor och universitet. 
Detta har behandlats i några av de aktiviteter som vi har deltagit vid, och in-
trycket är att det finns ett stort intresse bland regionens högskolor och universi-
tet att försöka ändra och utveckla till det mer positiva.  

Det finns ett stort engagemang bland de som vi har observerat, och så 
specifikt de aktiviteter som har riktat sig till de kooperativa företag som har 
startat eller är i början av att starta sina egna företag. De delar gärna med sig av 
sin historia och berättar gärna om sina företag, men även om den kompetens 
som de har fått genom sitt deltagande i Coompanions aktiviteter.  

Aktiviteter i samarbete med högskola/universitet 
I detta avsnitt redovisar några av de delprojekt och aktiviteter som förekommit 
inom Entrecoop II, och då med koppling till samverkan med de tre regionernas 
högskolor och universitet. Vi har valt att lyfta dessa aktiviteter och dess resultat 
då det är ett tydligt mål inom Entrecoop II att öka kunskapen för akademin 
kring kooperation, men även att utveckla ytterligare samverkan med akademin. 
Urvalet har varit två personer från två av regionens lärosäten, som har koppling 
till aktiviteter i samband med Entrecoop II. Nedan redogörs för de frågor som 
rör samarbetet mellan Entrecoop och akademien och frågor som rör respon-
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denternas egna tankar kring kooperation.  
 
En fredag i månaden – Karlstads universitet 
Under Entrecoop I startades ett samarbete mellan Värmlandskooperativen och 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet, 
en seminarieserie som först hade namnet ”Sista fredagen i varje månad”. 
Grundtemat, eller den röda tråden, har genom hela seminarieserien varit koop-
eration, men varje enskilt seminarium hade även ett eget tema. Kooperation i 
Värmland och världen, Kooperation och måltid, Sociala företag samt Kooperat-
ion och lokal service. Vid varje tillfälle har forskare och praktiker medverkat, 
och publiken har bjudits in i samtalet. Till detta har någon form av musikaliska 
inslag förekommit och seminarierna har inletts med en gemensam lunch. Kon-
ceptet fortsatte under Entrecoop II med ändringen att seminarieserien bytte 
namn till ”En fredag i månaden”. Inför varje seminarium fanns även litteratur 
kopplad till kommande seminarium exponerat i Universitetsbiblioteket. Temana 
för 2012 års ”En fredag i månaden” var: 
 

• Kooperation och alternativa driftsformer i skola, vård och omsorg 
• Kooperationens år 2012 
• Kooperation, kultur, boende och hälsa 
• Företagssamverkan och kluster 
• Kooperation, kulturella och kreativa näringar 
• (Föräldrakooperativ – och sen då?)2 

Gunnel Kardemark är prodekan för fakulteten för humaniora och samhällsve-
tenskap vid Karlstads universitet, och var under perioden 2010-2012 förstån-
dare för Cerut.  

Gunnel berättar att samarbetet mellan Värmlandskooperativet och Cerut 
startade omkring år 2010, och det fanns då ett avtal parterna emellan och en 
tydlig önskan från Värmlandskooperativens sida gällande just samarbete. For-
men för samverkan diskuterades och slutligen kom parterna fram till att en se-
minarieserie skulle anordnas. Det fanns många intressanta frågor som kunde 
lyftas fram och som också var intressanta både för akademin och för praktiker. 
Genom detta sätt kunde också forskare och praktiker mötas och inom olika 
områden belysa ett ämne utifrån olika perspektiv. Själva konceptet i sig, märkte 
Gunnel, gillades. Det var bara en gång i månaden, det var lunch inkluderat, pa-
nelsamtal, musiker uppträdde, det inrymdes ett ordentligt innehåll av kvalitet – 

2 Genomfördes ej  
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dock inte för tungt utan mer lättsamt prat. Det fick inte uppfattas som någon 
föreläsning. 

Universitetet har ett uppdrag från departementet att arbeta med samver-
kan och Gunnel ser att det är viktigt att arbeta tillsammans med både stora som 
små aktörer. Hon pratar om dubbelriktade pilar, att det i en samverkan ska vara 
något bra för båda parter. För universitetets del har seminarieserien bidragit till 
att många forskare har, på ett populärvetenskapligt sätt, fått berätta om sin 
forskning för en relativt stor publik. Hon tror också att Värmlandskooperativen 
har tyckt det varit bra att få komma i kontakt med forskarna och att det finns 
en önskan från deras sida om att få in en fot i olika utbildningar.  

När det gäller (utveckling av) framtida samarbete med Värmlandskoopera-
tiven menar Gunnel att kontakten med universitetet troligen inte bara kommer 
vara med Cerut framöver, utan inom andra discipliner med såsom exempelvis 
Handelshögskolan. Samarbetet går att utveckla ytterligare genom uppsatsskriv-
ning, utvärderingar och liknande.  

Gunnel tror att den allmänna kunskapen inom universitetet om koopera-
tivt företagande och ekonomisk förening bör lyftas ytterligare och kanske sär-
skilt bland ekonomstudenterna, men också inom andra utbildningsområden. 
Det är många som startar eget, konstaterar hon. Attityden kring kooperativt 
företagande tror hon inte är avståndstagande utan snarare frågande och kun-
skapsnivån är allmänt låg även om hon själv bär med sig en del kunskap sedan 
tidigare då hennes farfar var med och startade kooperativa förbundet i Bengts-
fors och hon tycker att det är en tilldragande tanke som finns i de ekonomiska 
föreningarna med en medlem, en röst och att man som delägare i en ekonomisk 
förening har möjlighet att vara med och påverka utan att behöva äga en stor 
andel. Tack vare En fredag i månaden har Gunnel fått ännu mer kunskap med 
sig. Bland annat var hon med på en studieresa till Manchester, kooperationens 
vagga, men också fått större förståelse i hur Värmlandskooperativen arbetar 
med att stötta personer som vill starta företag. Vidare menar hon att hon lärt sig 
att det finns en stor okunskap i samhället om den kooperativa företagsformen. 
Att den faktiskt är relativt vanlig företagsform. 

 
”Varje nystartat företag har betydelse för en region och den regionala utvecklingen, och det är 
därför också mycket viktigt att det i en region finns möjlighet att starta olika typer av företag, 
att det finns möjligheter att få stöd, som man kan få genom Värmlandskooperativen.”  
 
Affärsutveckling och entreprenörskap – Högskolan Dalarna 
Pilotprojektet Affärsutveckling för ekonomiska föreningar/kooperativ är ett 
samarbete mellan Högskolan Dalarna och Coompanion Dalarna och var den 
första i sitt slag specifikt för ekonomiska föreningar/kooperativ. Fokus i utbild-
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ningen var affärsutveckling i organisationer som ekonomiska förening-
ar/kooperativ. Utbildningen genomfördes under våren 2013 och baserades på 
tre träffar. Syftet var att göra de medverkande föreningarna/kooperativen mer 
konkurrenskraftiga, hållbara och framgångsrika. Kursen kan ge 4,5 högskolepo-
äng. Målsättningen är att utveckla kursen och erbjuda fler kooperativ att gå den 
under 2014, men att den då kommer förändras vad gäller innehåll, omfattning 
och genomförande. En förhoppning är även att kunna utveckla en utbildning 
för studenter inom olika program på högskolan.  
 Mårten Hugosson är universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan 
Dalarna, och är programansvarig för ekonomiprogrammet. Han är även invol-
verad i ett antal olika utvecklingsprojekt och arbetar för att få en bättre förank-
ring mellan akademi och näringsliv. Mårten berättar att han kom i kontakt med 
Coompanion genom sitt intresse för omvärdskontakter. Han berättar att hela 
samarbetet med Coompanion Dalarna kom till genom att han och Bengt Sund-
gren på Coompanion fick kontakt. Bengt bjöds in till att komma och föreläsa 
på en kurs i organisation på Sports Management-programmet då det enligt Mår-
ten behövs läras ut kunskap kring att föreningsliv kan bli allt mer kommersiali-
serat när det gäller idrott och i det sammanhanget kan en ekonomisk förening 
vara en lämplig organisationsform. Efter detta togs det en paus i samarbetet, för 
att senare uppstå igen utifrån Coompanion Dalarnas sida med förfrågan om 
fortsatt samverkan. Tillsammans har de diskuterat kring formerna för detta, och 
Mårten framförde då att om Högskolan Dalarna ska bidra med någonting till 
Coompanion, samarbetet måste lösa akademins första eller andra uppgift 3 
(forskning och utbildning). Sedan erhölls de projektpengar i Entrecoop II för 
att göra ett pilotprojekt, en arbetsrapport som undersöker företagsformens be-
tydelse för nyföretagande. Tillsammans utvecklade de även den utbildning ”Af-
färsutveckling och entreprenörskap” som finns beskrivet här ovan. För Mårten 
är det viktigt att kursen blir bra och att den görs på så hög nivå att den ska 
kunna generera högskolepoäng. Allt arbete har kommit fram i en gemensam 
dialog. 
 
”Så det är verkligen en samproduktion i dialog kan man säga” 
 
Mårten säger att det har varit mycket marginellt hur de har arbetet med koope-
rativt företagande i utbildningar på högskolan tidigare, och att det är extremt 
marginaliserat. Anledningen till att han själv känner till och har kunskaper kring 
kooperation är eftersom han är jägarmästare och är utbildad på lantbruksuni-
versitetet där många företag i både skogs- och lantbruksbranscherna är koope-

3 Akademin har även en tredje uppgift som är samverkan med samhället 
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rativa. Mårten anser att han själv personligen känner till ganska mycket om ko-
operation. Däremot, menar han att kunskapen om det som idag kallas för ny-
kooperation, eller kooperation i andra ickeklassiska sammanhang, är svag gene-
rellt inom akademin, den är nästan obefintlig menar han.  

Samarbetet ser han har utvecklats till att Mårten idag håller med om att 
fenomenet ekonomisk förening är någonting som man utan tvivel kan propa-
gera för med tanke på alltså hur samhällsutvecklingen ser ut. Men att det inte 
bara är ett slags företagande för marginaliserade grupper, en andra chans utan 
att det är ett reellt alternativ för en ekonomisk organisation i många olika sam-
manhang. Det har han lärt sig, och Mårten anser också att det borde skrivas 
betydligt mer om, för den insikten måste träffa många aktörer före det kan blir 
en riktigt stark kraft. 
 
”Hos mig har den slagit an och det är bland annat därför som jag propagerar så väldigt 
mycket att vi måste skriva en lärobok. Det har jag sagt fyra eller fem gånger nu och om man 
säger det några gånger till så kanske det blir en sådan.” 
 
Mårten tror att man inom akademin måste sprida kunskapen på en viss nivå för 
att det ska uppfattas som relevant via texter som böcker och artiklar då de upp-
fattas som legitima och starka, och finns inte det då frågasätter man fenomenet. 
Mårten berättar att han har försökt skapa kontakt med ordföranden på Coom-
panion Sverige för att han, styrelsen eller organisationen centralt ska ordna ett 
seminarium där man plockar ut ett antal intressenter aktörer inom akademin i 
Sverige och sen försöker ”dela upp kakan” och få dessa att bidra. Mårten menar 
att de ska vara intressenter som är beredda, om de får lite pengar att forska 
kring detta och tillsammans ska den här efterfrågade läroboken. Men även att 
det utifrån detta kan få till en tydligare svensk forskning på ämnet tillsammans 
då Mårten känner till personer vid andra lärosäten som är intresserade av dessa 
frågor. Han tror att de behöver minst en till nod för att kunna sy ihop detta på 
ett bra sätt. Mårten skulle även vilja föreslå två studieresor, en till norra Italien 
och en till Storbritannien för att hämta kunskap från andra håll. Mårten menar 
att utvecklingen går för snabbt för att bara tror att man ska kunna sitta och lösa 
alla problem själv. Han menar att om att det finns forskning och undervis-
ningsmaterial i exempelvis Storbritannien eller i Italien skulle man försöka 
hämta hit den, och inte ”uppfinna hjulet på nytt”.  
 
”Och detta är framtiden, det har jag ju insett här.” 
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Mårten tycker att de seminarier som anordnats inom Entrecoop har varit myck-
et bra och att de har tillfört mer kunskap men även en dialog mellan Coompa-
nion och Högskolan.  
 
Seminarier högskola/universitet  
Inom projektet har ett flertal seminarier ägt rum där syftet har varit att upplysa 
regionens högkolor/universitet om kooperation, vilket är ett av de effektmål 
som ingår i projektet Entrecoop II. Ett av seminarierna ägde rum den 18 mars 
2013 i Borlänge. Medverkande var representanter från regionens lärosäten, de 
tre Coompanion-kontoren i regionen samt representant från Tillväxtverket. 
Diskussionerna berörde bland annat att det har varit svårt att hitta intressanta 
forskare/lärare och att betydelse av personliga kontakter är viktigt. Det samta-
lades även kring vilka typer av aktiviteter som skulle kunna vara aktuella i ett 
samarbete, hur man kan fördjupa samverkan och bredda informationen till stu-
denter. Och också om att akademien ger status och är en viktig samverkansak-
tör som kan bidra till att skapa en plattform för framtidsfrågor där kooperat-
ionen finns med på agendan. Det anses att Coompanion också behöver bli 
bättre på att använda sig av och ta plats på de regionala arenorna, och då mark-
nadsföra sig mer mot universitet för att visa på vad som händer. Ett exempel på 
detta kan vara att lyfta upp att det har skrivits omkring 20 examensarbeten i 
Gävle kring kooperation. Några av de övriga punkter som diskuterades var: 
Fördjupa samverkan mellan Coompanion och akademien när det gäller eventu-
ella forskningsprojekt och att entreprenörskap ska ingå i skolans grundutbild-
ning. Viktigt är då att kooperation ses som en del av entreprenörskapet. Univer-
sitet/högskola styrs av konservativa system där det tar tid att föra in nya saker, 
och för att kooperation ska finnas med behövs detta kopplas till redan existe-
rande sammanhang och hur görs så detta? Statistik om ekonomiska förening-
ar/kooperativa företag behöver förbättras och spridas, och utbildning av rådgi-
vare behövs för att kunna påvisa det unika i den kooperativa företagsmodellen, 
och då behöver rådgivarna även ha bättre kunskaper om övriga företagsformer.  
 Den 21 oktober 2013 anordnades ett uppföljningsmöte i Karlstad för att 
fortsätta ovanstående diskussioner inför skrivandet av en ny ansökan till ett nytt 
projekt de tre regionerna emellan. Inbjudna till detta seminarium var samma 
personer som var inbjudna till seminariet den 18 mars. Från Karlstads universi-
tet medverkade även inbjudna från Handelshögskolan som inte tidigare ingått i 
dessa sammanhang. Även Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn var 
inbjuden och fanns på plats. Representant från Högskolan Gävle uteblev.  Dis-
kussionen rörde främst vilken roll som akademin skulle kunna spela i ett even-
tuellt nytt projekt och om det är intresserade av en roll. De medverkande från 
akademin och högskola framhåller att det skulle vara intresserade av detta men 
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lyfter vikten av att ta fram en lärobok att kunna använda sig av i undervisning, 
och att det är ett första steg som måste tas. Resultatet av seminariet den 21 ok-
tober blir att försöka få med fler forskare i framtagandet av en lärobok, och 
Coompanion Sverige ska se över möjligheten till en eventuell finansiering kring 
detta. Och Coompanion Gävleborg får i uppdrag att hålla i bollen kring en 
eventuell separat ansökan kring detta med högskola och universitet som medfi-
nansiärer. Karlstads Handelshögskolans representant bjöd även in Värmlands-
kooperativen till att komma och föreläsa för studenterna, och ska även se över 
möjligheten att bjuda in Värmlandskooperativen till att även komma och prata 
för de studenter som läser juridisk och handelsrättslig översiktskurs.      

Samtal med deltagare i aktiviteter anordnade inom Entrecoop II 
Vi har valt att göra intervjuer med två personer som har deltagit i någon av de 
aktiviteter som har genomförts inom Entrecoop II. Frågorna som ställts har 
berört teman om hur de medverkande har upplevt aktiviteten, vilka kunskaper 
de tagit med sig och vad kunskaperna ha lett till. I vår tanke om metodmo-
dellen, den nödvändiga triangeln, utgör denna grupp ”görare”. 
 
Sandaga - Elena Al Damanhouri 
Sandaga är ett kooperativ som startades i januari 2012 av medlemmarna Elena 
Al Damanhouri och Seda Celik. Idén till Sandaga föddes hos en grupp kvinnor 
som såg ett behov av hushållsnära tjänster och de såg också en möjlighet till 
integration och arbetstillfällen i kooperativ form. Företaget arbetar inom flera 
områden såsom catering, städning, barnpassning, second hand och bemanning. 
Förutom att tillgodose behovet av hushållsnära tjänster, är Sandagas mål att 
skapa individuellt anpassade arbetsmöjligheter till personer som befunnit sig 
långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar de till att minska behovet av för-
sörjningsstöd genom offentliga medel och skapa förutsättningar för bättre soci-
al integration. Sandaga vill skapa utvecklande arbetsmöjligheter och vädersätter 
att kunna stödja personer som tidigare haft svårt att ta sig in i arbete. 

Elena Al Damanhouri kom i kontakt med Coompanion Gävleborg ge-
nom ett socialfondsprojekt, anordnad av arbetsförmedlingen för invandrar-
kvinnor. Där fick 25-30 kvinnor komma i kontakt med olika arbetsbranscher i 
Sverige. Ulf Karlsson från Coompanion fanns med vid ett av tillfällena när 
kvinnorna i gruppen träffades och informerade om kooperation och ekonomisk 
förening. Elena berättar att hon tyckte det lät ”toppen”. Det resulterade i att 
Sandaga startades av två av kvinnorna och idag har de anställt många av de res-
terande kvinnorna i gruppen. Först tänkte Elena starta en egen firma, men när 
hon kom i kontakt med Seda Celik bestämde de sig för att starta någonting till-
sammans. De funderade först på att bilda ett aktiebolag men då de inte hade de 
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pengar som krävdes, och då kontakten med Coompanion Dalarna upprättats, så 
var det enligt Elena självklart att de skulle arbeta som ett kooperativ och starta 
en ekonomisk förening. Elena berättar vidare att hon inte kände till så mycket 
lagar och regler för aktiebolag, men att de istället såg möjligheten med kooper-
ation på ett annat sätt. Innan Elena och Seda helt hade bestämt sig för vilken 
företagsform de skulle välja, besökte de många olika platser och kooperativa 
företag inom liknande branscher för att se hur det fungerade och för att skaffa 
sig erfarenheter. ”Vi var bestämda”, berättar Elena. 

Elena tycker inte att de har stött på några problem under uppstarten av 
företaget och banken har hjälpt till väl. Hon tycker att kontakten med Coom-
panion Gävleborg har varit mycket bra och säger att hon genom dem har lärt 
sig jättemycket. Sedan tidigare hade hon ingen kunskap alls om kooperation och 
ekonomisk förening, vilket hon har idag. 
 
Kulturella och kreativa näringar – Eva Jernberg 
Eva Jernberg tillhörde, tillsammans med tre andra kvinnor, en grupp som hette 
AntioxiTanter. Tre av kvinnorna är i 60-årsåldern och en kvinna var yngre.  Av 
dem var en violinist, en estradör, en "dansare" och en performancesartist. En-
ligt Eva hade ”alla fler strängar än så på sina lyror”, men som hon ansåg pas-
sade in i ett helhetskoncept bestående av konstnärliga framträdanden och "kul-
turella verkstäder". Tanken bakom företaget var att kunna presentera detta för 
företagare och andra intresserade. Gruppen kom i kontakt med Coompanion 
Dalarna bland annat via en utbildning för kvinnor i kulturella verksamheter som 
Region Dalarna med flera anordnade för tre år sedan. 
Syftet med medverkan i denna utbildning var för gruppen att skapa en ekono-
misk förening, för att kunna underlätta för köparna av företagets tjänster att 
endast behöva fakturera en enda person. Eva säger att de inte var så insatta i 
vad det skulle innebära för dem att starta igång detta företag. 

Eva berättar att de stötte på många problem, men mycket på grund av att 
gruppen nog inte tänkt igenom allt ordentligt. Hon menar att de skulle ha fort-
satt att utveckla sitt koncept mycket längre innan de gav sig in i föreningsskap-
andet.  
 
”Då hade vi nog upptäckt att vi inte behövde en sådan. Inga gemensamma lokaler, inga ge-
mensamma inköp, många olika tankar och en del olika ingångar i samarbetet, vilket vi inte 
var på det klara med. Vi fastnade t.ex. på stadgarna, där en av oss hade helt andra tankar 
än vi andra om t.ex. konsensus i alla beslut”. 
 
På grund av detta bestämde sig Eva och gruppen att tillslut inte starta något 
företag. Men Eva anser att kontakten med Coompanion har varit mycket bra 
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och hon har även varit med och presenterat AntioxitTanter och deras väg ge-
nom Coompanion, innan de var helt klara med sin förening, för ett antal kvin-
nor som Coompanion hade samlat ihop, i förhoppning om att det skulle uppstå 
kontakter som skulle leda till samarbeten. 

Innan Eva kom i kontakt med Coompanion Dalarna hade hon inte mer 
kunskap kring kooperation än den hon läst i en broschyr. Efter kontakten säger 
hon ”Nu anser jag att jag vet vad det hela handlar om”. 

Projekt knutna till Entrecoop II  
Vi har valt att belysa två projekt som inte ingår i Entrecoop II men som på 
olika sätt haft samröre med Entrecoop II under dess projekttid. Vi har samtalat 
med projektledaren/kontaktpersonen för respektive projekt kring samverkan 
med de olika regionalkontoren och dess roll i projektet. Frågor som rör re-
spondenternas egna tankar kring kooperation och eventuella attitydförändringar 
redovisas sedan anonymt tillsammans med övriga aktörer i en senare del av ka-
pitlet.   
 
Rookie to Whiz – Henning Hartung - Studiefrämjandet 
Rookie to Whiz (R2W) är ett EU-finansierat Interreg-projekt som har i uppdrag 
att stötta den som är aktiv inom musikbranschen inför kommande karriärsteg. 
Projektet riktar sig till enskilda artister, band eller annan typ av verksamhet 
inom musikbranschen. R2W är verksamma i Hedmarks Fylke i Norge och i 
Värmland och Örebro län i Sverige. Inom projektet anordnas bland annat låt-
skrivarcamps och deltagande på internationella mässor. Projektets ledning finns 
också tillgängliga när det kommer till att starta företag inom musikbranschen 
och hjälper till att förmedla kontakter och bolla idéer. Parterna inom R2W har 
samarbetat i liknande projekt sedan 2003, och nytt i R2W är bland annat ett 
ökat fokus på yngre målgrupper och kvinnor, men även på låtskriv-
ning/produktion och entreprenörskap. Där har projektet ett specialutformat 
samarbete med Karlstads universitet som är en av projektets partnerorganisat-
ioner. Inom R2W så arrangeras även olika informationsträffar, bland annat 
kring att starta företag, och det är på dessa träffar som Värmlandskooperativen 
har medverkat ett flertal gånger. Värmlandskooperativen finns även angivna på 
R2W hemsida som en samarbetspartner. 

Henning Hartung är sedan maj 2013 branschutvecklare i projektet, och är 
den som hållit i de nämnde informationsträffarna under våren 2013. Tidigare 
var det Joakim Johansson som hade den rollen, och det var genom att Joakim 
och Anna Tyrén på Värmlandkooperativen sprang på varandra som samarbetet 
startade. Henning berättar att det finns ett stort intresse bland de musiker som 
han träffar dagligen i projektet att utveckla sitt intresse musik till ett företa-
gande. En stor förebild har varit bandet Eyes Wide Open som vann den reg-
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ionala finalen av ”Jakten på det ostartade kooperativet” 2012. Bandet har bildat 
en ekonomisk förening av sitt band, och detta menar Henning har spridit sig. 
Ett syfte med de informationskvällar R2W har tillsammans med Värmlandkoo-
perativen är även att de som är ensamma i sitt skapande och exempelvis inte 
ingår i ett band, ska kunna hitta likasinnade och upptäcka att man kan göra sa-
ker tillsammans i alla fall, berättar Henning. Och han har upptäckt att folk har 
mycket frågor. Det är hittills åtta band som har etablerat sig och startat företag, 
och det är åtta till på gång.  

Henning säger att han tycker att företagsformen är jättebra men att det 
har varit svårt för de som är i fas att starta sitt företag att gå till en bank och 
säga ”vi har ett företag” och få hjälp. Men det som driver honom är att en bank 
i Karlstad nu är på gång och att det börjar bli enklare för dessa ekonomiska för-
eningar att få hjälp på ett annat sätt. Och dessa företag har nu känt att de har 
precis samma rättigheter som ett aktiebolag, säger Henning. Han tror även att 
man skulle kunna arbeta mycket mer mot bankerna även om han tycker att det 
nu känns som det är förändringar på gång. Och Henning menar att det säkert 
inte bara handlar om R2W verksamhet, utan att det finns många andra verk-
samheter som passar bättre in i denna företagsform. Hennings egen kunskap 
kring kooperation och kooperativt företagande var mycket begränsat innan han 
gick in i projektet R2W och samarbetet med Värmlandskooperativen men han 
säger att hans kunskap har ökat tillsammans med intresset och att han fått upp 
ögonen för företagsformen. Och han är mycket positiv till ett fortsatt samar-
bete med Värmlandskooperativen. 

 
”Det känns som man vill hitta två kompisar och bara starta för det känns som att företags-
formen känns så bra… men det blir lite sådan väckelsemötesgrej för det känns som en sådan 
bra tanke bakom. Att det faktiskt fungerar och att det där med det demokratiska inte tar 
hänsyn till kön, inte tar hänsyn till någonting, det tar bara hänsyn till dig som individ och är 
väldigt väldigt bra, tycker jag ”.  
 
Bättre Affärer – Anette Rhudin - Inova 
Anette Rhudin är projektledare för Bättre Affärer, Främja kvinnors företagande 
i Värmland. Projektet är en satsning från Tillväxtverket och Region Värmland 
inom programmet Främja kvinnors företagande och drivs av Inova, Drivhuset 
och Communicare. Projektet håller på fram till slutet av 2013 och erbjuder 
kvinnliga företagare i Värmland en chans till att utveckla sitt företag och sig 
själva som entreprenörer. Den övergripande visionen är att ett mer jämställt 
företagande skapar tillväxt, inte minst i Värmland. Specifika insatser görs såsom 
affärsrådgivning och föreläsningar kring frågor som berör affärsutveckling. 
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Detta sker bland annat genom utbildningar, vägledning och workshops inom 
olika ämnen. 

Anette menar att det finns många gemensamma ”adepter” inom projektet 
då många kvinnor väljer det kooperativa sättet att driva företag. Samarbetet 
med Värmlandskooperativen kom igång genom att Anette fick höra från någon 
att Anette Forsberg, medarbetare på Värmlandskooperativen, var duktig inom 
dessa frågor och ringde henne för att boka tid för en träff. Den kunskap som 
Anette Rhudin har idag kring kooperation är det som hon läst sig till och den 
information hon fått av Anette Forsberg, men även genom broschyrer samt de 
som driver kooperativ. Hennes bild av kooperation är att det är ett sätt att starta 
företag tillsammans och att antalet människor i en verksamhet har stor bety-
delse i många avseenden. 

Hon känner inte till några specifik problematik kooperativt företagande 
utan anser att det nog är samma problematik som kan uppstå i alla möjliga 
verksamheter och i jämförelsen mellan kooperation/ekonomisk förening och 
andra företagsformer så beror alldeles på, men att kooperation/ekonomisk för-
ening är ett sätt att få människor att ingå i ett lite mer strukturerat sammanhang. 
På frågan om vad kooperationen har för påverkan på samhällsutvecklingen, 
svarar Anette  
 
”Införa bredden av möjligheter och den demokratiska processen stärks i samhället” 
 
Anette Rhudin kan mycket väl tänka sig fler samarbeten framöver. Hon lämnar 
kontaktuppgifter till de som hon tycker stämmer med deras verksamhet. Och 
även till de som inte stämmer 100 procent, men som kan behöva vidga sina 
kunskaper kring olika företagsformer.  

Sammanställning av lägesrapporterna kopplat till uppsatta effektmål 
Nedan följer en sammanställning av de lägesrapporter och den handlingsplan 
som projektledningen i de tre regionkontoret har ställt samman under pro-
jektets gång. Då syftet med föreliggande utvärdering har varit att följa upp de 
uppsatta effektmålen utifrån de i projektbeskrivningen presenterade prioriterade 
områdena: Företagssamverkan, Innovation och affärsutveckling, Kapitalför-
sörjning, Kompetensutveckling samt Attitydpåverkan har vi valt att samman-
ställa utifrån respektive område. På samma sätt som lägesrapporterna och hand-
lingsplanen har varit utformade. Vi har även valt att ta med området Internat-
ionalisering vilket inte inkluderas i utvärderingens uppdrag, men då mycket av 
våra teoretiska utgångspunkter och även den problematik vi redogjorde för i 
början infattar en del av frågorna kring det internationella arbetet. 

Handlingsplanen och lägesrapporter för perioden 2011-10-01 till 2013-10-
04, har sammanställts av Värmlandskooperativen, och vi har valt att kortfattat 
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presentera dessa nedan. Handlingsplanen syftar till att ta tillvara på de resultat 
som framkommit under projektets gång samt visa hur eller inom vilket område 
resultaten implementeras i ordinarie verksamheter. Då utvärderingen inte syftar 
till att göra jämförelser mellan de olika regionerna finns ingen uppställning av 
regionerna men i den löpande texten går det att utläsa vilken region respektive 
aktivitet som genomförts. 
 
Företagssamverkan 
Inom ramen för projektet har speciella satsningar gjorts gällande företagssam-
verkan i de tre länen:  

I handlingsplanen lyfts Dalarnas arbete med livsmedelsproducenter och 
kvinnors företagande som exempel för företagssamverkan. Gällande den första 
har sex livsmedelsproducenter initierat en ekonomisk förening, Sveriges 
Toscana ekonomiska förening. De har, tillsammans med Entrecoop II, med-
verkat vid flertalet tillställningar för att berätta om sin verksamhet. Även Läns-
styrelsen i Dalarna verkar inom mat- och besöksnäringen och ett ytterligare 
samarbete om företagssamverkan och ekonomisk förening kommer att drivas. I 
projektet har också samverkan mellan kvinnors företagande varit viktigt där 
även kulturföretagare varit involverade. En viss tröghet bland företagen upp-
märksammas när det gäller att hur företag ska gå samman mer formellt samt att 
en del företag har svårigheter att hinna med kombinationen daglig utvecklings-
arbete och långsiktig planering.  

Arbetet med Landsbygdsprogrammet och utvecklingen av bredband är 
också exempel på där Dalarna samverkar med Länsstyrelsen och där både före-
tagarsamverkan och kooperation kan vara av betydelse.  

I Gävleborg har besöksnäringen varit ett huvudtema. Bland annat har 
studenter skrivit uppsatser inom området där de studerat två olika kooperativa 
lösningar. Vidare arbetar de med att ytterligare samverka med exempelvis Hög-
skolan i Gävle genom semiarier om just företagssamverkan. Även Region Gäv-
leborg, Länsstyrelsen och Näringslivsavdelningarna särskilt i Gävle kommun 
och i Hudviksvall kommun får tar del av de kunskaper som genereras. Dessu-
tom har Coompanion i Gävleborg hjälpt ett antal företag inom besöksnäringen 
att starta en ekonomisk förening som har Finnskog och Finnskogskultur som 
gemensam nämnare.   

I Movexums projekt Residence, där de medverkande företagen bland an-
nat avses uppmuntras att samverka och/eller organisera sig i ekomomiska före-
ningar, har hittills ingen gemensam organisation startats dock har ett flertal fö-
retag börjat samverka något. Coompanion Gävleborgs insatser med företags-
samverkan ses som en modell för att utveckla och förbättra KKN-företag och 
en fortsättning av samarbete diskuteras. Genom detta har parterna lärt av 
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varandra och tagit del av exempelvis Coompanion Sveriges modell för företags-
samverkan. Under oktober var Gävleborg även med på Företagarforum i Sand-
viken med ett tjugotal andra aktörer i Creative Office. Temat var för aktiviteten 
var just företagssamverkan.  

Coompanion Gävleborg har även medverkat i ett seminarium i Gävle som 
initierats av Högskolan i Gävle och där de fick möjlighet att lyfta in samver-
kansfrågor i högskolans 2-dagarskonferens ”Entreprenörskap och lärande”. 
Tanken var från början att Coompanion Gävleborg själva skulle genomföra ett 
seminarium, och tog hjälp av Ingrid Lysell – Smålänning från Innotiimi med 
planeringsprocessen. Men under planeringens gång blev Coompanion Gävle-
borg istället erbjudna från Högskolan Gävleborg att medverka vid deras semi-
narium.  Seminariet genomfördes med så kallad Open Space Technology vilket 
betyder att deltagarna var medskapare till konferensens innehåll. Under dessa 
dagar fick Coompanion Gävleborg möjlighet att lyfta flera ämnen och exempel 
på frågeställningar var ”kan man vara partner och konkurrenter samtidigt?”  

Den 20 november arrangerade Coompanion Gävleborg ett seminarium 
med temat ”Samverkan till egen nytta” i Hudiksvall med 60 anmälda. Under 
förmiddagen talade tre föreläsare från FpX, Nordic Surfer och Linköpings uni-
versitet både om praktiska exempel men även teoretiska perspektiv. Under ef-
termiddagen anordnades så kallade ”Circulate-möten”. Under dagen togs nya 
kontakter och Coompanion Gävleborg blev även inbjudna till uppstarten av ett 
projekt om innovationsdrivna kluster och samverkan. 

I Värmland har det har samtalats om företagssamverkan på träffar, 
workshops och seminarier såsom En fredag i månaden. Projektet har genom 
Koopsamgruppen bidragit till ytterligare samverkan mellan etablerad kooperat-
ion i länet. Aktiviteter har anordnats såsom kooperativa dagar, kooperativ rock-
festival, Koopsam golf, stipendieutdelning och kooperativa soppluncher. Flerta-
let av arrangemangen avser att skapa förutsättningar för fler kooperativa företag 
och opinionsbildning. I handlingsplanen görs bedömningen att arbetet och ak-
tiviteterna är kvalitativt och hållbart och tillämpas i ordinarie verksamhet. 

Vidare har, såsom tidigare, satsningar inom livsmedelsektorn gjorts. I pro-
jektet Entrecoop I gavs stöd i uppstartandet av Måltidsriket ekonomiska före-
ning. Nu, under Entrecoop II, stöttades inledningen av NIFA, Nordic Innovat-
ion Food Arena, vars process också följdes. Planer finns att Entrecoop II 
Värmland ska stödja NIFA ytterligare så de i sin tur kan hjälpa nya kooperativa 
verksamheter med logistik, lokaler och försäljning. Vidare har också koopertiv 
inom form och design, Form i Värmland startat. Företaget vann 2013 regions-
finalen i tävlingen ”Jakten på det ostartade kooperativet” som anordnas av 
Coompanion och Arbetsgivarföreningen KFO med stöd från Tillväxtverket. 
(ostartat.se) 
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Tillsammans har alla tre regionerna tagit fram en broschyr kring företagsamver-
kan, som visar på goda exempel från de tre regionerna. 
 
Innovation och affärsutveckling 
Utifrån lägesrapporterna och handlingsplanen går det att utläsa att det startats 
kooperativ inom flera olika branscher. Det finns dock några regionala olikheter 
Värmland, Dalarna och Gävleborg emellan. Värmland menar att projektsats-
ningar avseende innovation och affärsutveckling genererar flera kooperativa 
företag. 

Dalarna har, i samverkan med Högskolan Dalarna, framarbetat och reali-
serat en utbildning vid namn ”Affärsutveckling för ekonomiska förening-
ar/kooperativ”. Den håller på att vidareutvecklas gällande innehåll, omfattning 
och genomförande. 

Initiativ har tagits från olika aktörer i länet för att se över om nätverket 
för sociala företag skall stärka sin samverkan genom att bilda en ekonomisk 
förening. Detta i syfte att skapa långsiktig hållbarhet för företagen, genom att 
göra samarbetet starkare, tydliggöra målen och stödja utvecklingen. Sociala fö-
retag innefattas av samordningsförbunden i Dalarna samt 16 ekonomiska före-
ningar med totalt omkring 80 anställda, cirka 120 personer på arbetsträning 
samt omkring 300 medlemmar. I handlingsplanen framgår att intresset för att 
starta sociala kooperativ i länet är stort. Ett arbete pågår för att stärka affärsut-
veckling och bygga upp ett mentorprogram. Mentorprogammet skall utvecklas i 
samverkan med Almi Dalarna som har erfarenheter sedan flera år av mentorer.  

I Gävleborg har sociala företag, och stöttning av dessa i deras affärsut-
veckling, varit centralt. Bland annat har Coompanion Gävleborg, tillsammans 
med extern resurs, gett hjälp så att företagen kan få uppdrag genom offentliga 
upphandlingar. En process som upplevs vara svår för nystartade verksamheter. 
Ytterligare ges exempel på att man har bistått ett företag att utvidga sitt tjänste-
utbud. På så sätt har också Coompanion Gävleborg utvecklats och fått erfaren-
heter som i sin tur kan förmedlas till andra parter. Utöver stöttning har sociala 
företag i länet erbjudits kompetensutveckling genom endagsseminarier, exem-
pelvis gällande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. KFO Kooperationsens För-
handlingsorganisation har bistått med sakkunskaperna. 

När det avser affärsutveckling står enligt handlingsplanen att Värmlands-
kooperativen ser att det kooperativa verksamhetsområdet i länet, under Entre-
coop II, har vidgats. Exempel på kooperativa organiseringar, såsom musikbran-
schen och bredbandsföreningar, ges och man konstaterar utvecklingen har varit 
god tack vare projekten Entrecoop I och II. Antalet nystartade kooperativa fö-
retag har tidigare aldrig varit så hög som under dessa gällande år. Dessutom har 
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informationsmaterial, modeller och metoder samt malldokument inom ramen 
för affärsutveckling förbättrats. 
Gällande innovationer har Värmlandskooperativen arbetat opinionsbildande för 
att blanda in begreppet i andra sammanhang där innovationer dryftas, bland 
annat med Karlstads universitet och i arbetet med den nya Värmlandsstrategin. 

Sociala innovationer som företeelse och begrepp har diskuterats och 
gjorts aktuella genom Värmlandskooperativens medverkande i Coompanion 
(beslutsgruppen) i samband med Vinnovas innovationscheckar. Dock ses svå-
righeter i hur begreppet sociala innovationer ska definieras. 
 
Kapitalförsörjning 
Dalarna, Gävleborg och Värmland har alla haft olika ansvarsområden och fokus 
gällande området Kapitalförsörjning. I Värmland har fokus legat på lagtextens 
möjligheter och begränsningar samt kapitalförsörjning och kooperativa daglig-
varubutiker. I Dalarna har de, i samarbete med JAK-banken, verkat för att finna 
nya modeller för kreditgarantiföreningen.  

I Dalarna har de i projekten Entrecoop I och II haft en kommunikation 
med verksamheter inom den sociala ekonomin gällande behov av kapital och 
om hur situationen ser ut idag. Det har varit svårt att få en överblick då den 
sociala ekonomin inrymmer många aktörer inom olika branscher. Därav har två 
studier genomförts kopplat till sektorns kapitalbehov till olika ideella organisat-
ioner och ekonomiska föreningar. Coompanion Dalarna har kontakt med JAK-
banken och Kreditgarantiföreningen för att söka hitta möjligheter som kan öka 
tillgången till ekonomiska resurser till både ideella och ekonomiska föreningar. 

I Gävleborg har en intern utbildningsdag genomförts med exempel från 
och utifrån länet. Ett problem har noterats då flertalet utvecklingsprojekt före-
kommer i föreningar där de ekonomiska resurserna är begränsade. Coompanion 
Gävleborg har bland annat visat goda exempel från Söderhamns kommun där 
de sökt lösningar så att goda idéer kan realiseras. Ytterligare har man medverkat 
på seminarier kring Crowdfunding (= personer/organisationer söker små medel 
av många främst på Internet), något som ses som en framtida lösning för eko-
nomiska behov bland kooperativa företag. Coompanion Gävleborg har dessu-
tom gett input till en publikation What are the advantages of JAK-Members 
Bank, skriven vid Högskolan Gävle.  

När det gäller kapitalförsörjning skriver Värmlandskooperativen i hand-
lingsplanen att de besökt och upplyst olika banker om kooperation och ekono-
miska föreningar och skrivit skriften Kapitalförsörjning i ekonomiska förening-
ar. De har försökt att omorganisera Kreditgarantiföreningen, men misslyckats. 
Vidare har de hjälpt till beträffande en lokal stiftelse med donerade pengar för 
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lokal utveckling samt finna praktiska lösningar gällande uppstart av Nordvärm-
lands Livs så de fick möjlighet till banklån. 
 
Kompetensutveckling 
Utbildningsdagar och kompentenshöjande aktiviteter har fortlöpande genom-
förts i samtliga tre län. Dalarna och Gävleborg har arbetat mot arbetsintegre-
rande sociala företag. I Värmland har framförallt seminarieserien En fredag i 
månaden haft ett stort fokus.  

Inom projektet har Coompanion Dalarna haft kontakt med kooperativen 
gällande kompetensbehov. Det fanns en tanke och önskan om ett gemensamt 
arbete med Socialfondsprojektet Dala-Lyft, men som fallerade. Istället har se-
minarier om kompetensförsörjning genomförts främst riktade till sociala före-
tag där man noterat att behoven varit som störst. Satsningar ska dock göras i 
framtiden för att försöka få till stånd ett socialfondsprojekt för kooperativa fö-
retag, som är anpassade efter deras behov.  

I Gävleborg har studentuppsatser varit en betydelsefull punkt under om-
rådet kompetensutveckling. Bland annat har studenterna undersökt Finansie-
ring av sociala företag, Samverkan inom besöksnäringen, Samverkan mellan 
sociala företag och Ekonomisk förening – en fallstudie av fyra ekonomiska för-
eningar. Som tidigare nämnts har Gävleborg även gett kompetensutveckling till 
länets sociala företag angående arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar (se under 
rubriken Innovation och affärsutveckling). 

I handlingsplanen lyfter Värmlandskooperativen huvudsakligen seminarie-
serien ”En fredag i månaden” som den främsta satsningen inom kompetensut-
veckling. De poängterar att seminarierna har ”gjort skillnad” och att organisat-
ioner påverkats. Vidare har särskilda utbildningar genomförts med arbetsinte-
grerande sociala företag samt även kortare utbildningar/aktiviteter om arbetsgi-
varansvar och kooperativ metod. Samtliga utbildningar ovan tillämpas i ordina-
rie verksamhet.  
 
Attitydpåverkan 
Genom projektet Entrecoop II har Coompanionkontoren, enligt handlingspla-
nen, bidragit till attitydpåverkan, och det på ett liknande vis i de tre länen.  

Inom ramen för projektet har Coompanion Dalarna deltagit på flertalet 
aktiviteter såsom exempelvis mässor i syfte att öka kunskapen om, samt öka 
den positiva attityden kring, kooperativt företagande. I handlingsplanen står att 
näringslivsenheter och kommunala bolag har varit prioriterade aktörer och det 
kommer satsas ytterligare på samverkan med dessa. Det finns ett behov, anses 
det, att förbättra samarbetet framförallt med kommunala nyckelpersoner fram-
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för näringslivsansvariga då den kooperativa företagsformen förekommer inom 
landsbygdsutveckling, bredbandsföreningar, integration med mera.  

I Gävleborg har det arbetats med attitydpåverkan främst mot ungdomar 
och unga vuxna genom exempelvis UF, Drivhuset och Rapatac. Att öka känne-
domen om kooperativt företagande bland allmänheten görs via närvaro på mäs-
sor. Det understryks att påverka och samverka med myndigheter, företagsråd-
givare, politiker och kommunala tjänstemän är av betydelse och det görs genom 
deltagande i olika nätverk och styrgrupper med mera. Genom projektet har 
också kontakterna förbättrats med exempelvis näringslivsavdelningarna i kom-
munerna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och Almi.  

Värmland utvecklar vidare kopplingen till antal nystartade företag, vilket 
har gjorts i de andra länen sedan tidigare. Värmlandskooperativen har deltagit 
på mässor, på starta-eget-dagar och på andra informationer som har genererat 
positiva följder till attitydpåverkan. Rockfestival, Jakten på det ostartade koope-
rativet och Kooperationens år 2012 ges som exempel som arenor där nya koo-
perativ, samarbeten, förfrågningar och nätverk skapats. Magasinet Tillsammans 
nämns också som ett bra informationsmaterial kopplat till attitydpåverkan.  
 
Internationalisering 
Den största aktiviteten inom internationalisering var projektets medverkan vid 
World Festival and ICA expo där alla tre kontoren från de tre regionerna fanns 
representerade. På plats genomförde Värmlandskooperativen tre seminarier och 
medverkade vid ett fjärde.  

I Gävleborg har man försökt att omvärdsbevaka den utveckling som sker 
kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap på EU-nivå, vars arbete 
de ska försöka ta till vara på i regionen. Gävleborg ser även att det kan innebära 
goda utvecklingsmöjligheter för regionen framgent.   
 
Resultatmål 
Entrecoop II har under projektperioden medverkat till att 52 nya företag har 
bildats. Målbilden om att skapa 100 arbetstillfällen har inte uppnåtts inom pro-
jektet utan siffran uppgick till 65 arbetstillfällen varav 39,5 procent kvinnor och 
25,5 procent män. Av dessa har 17 personer utländsk bakgrund. 
 
Projektets egna reflektioner utifrån Handlingsplan och lägesrapporter 
Utifrån handlingsplanen sammanfattas resultatet i följande sju punkter: 

1. Ökad samverkan och förankring kopplat till innovativa miljöer och akademi vid reg-
ionens tre lärcentrum, Högskolorna i Dalarna- och Gävleborgs län samt Karlstad 
universitet 

2. Utveckling och samverkan med andra och olika regionala innovativa arenor 
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3. Att projektet förväntas nå målet om 50 nya kooperativa företag 
4. Att vi har uppfyllt målsättningar avseende målgrupper i projektet 
5. Vi har medverkat till organiserad företagssamverkan i kooperativ form samt fått 

ökad kunskap inom området. Ett gemensamt informationsmaterial är under utveckl-
ing 

6. Vi har vidgat det kooperativa verksamhetsområdet (nya branscher) och varit stöd-
jande i utveckling av innovativa idéer. Vi har likaledes medverkat till att skapa nya 
innovativa miljöer och medverkat i fördelning av innovationscheckar 

7. Vi har undersökt olika finansieringslösningar och dessutom producerat en skrift 
”Kapitalförsörjning i ekonomiska föreningar”. 

 
Det har i handlingsplanen också punktats upp vad som kan genomföras eller 
planerar att genomföras under varje prioriterat område. Det är sett ur ett all-
mänt perspektiv där samtliga län som ingår i Entrecoop II (Dalarna, Gävleborg 
samt Värmland) är inkluderade. Nedan görs en sammanställning:   
 
Företagssamverkan 
Utifrån handlingsplanen sägs bland annat att man förvisso ser framgång i de 
satsningar som gjorts, men att ytterligare företag i skilda branscher skulle kunna 
förbättra och utveckla sina verksamheter genom att ha företagssamverkan som 
modell. Det material, de metoder och den kunskap som skapats inom projektet 
tillämpas i ordinarie verksamhet. När det gäller området ”Företagssamverkan” 
ses det som utvecklingsbart och en idé om ett ytterligare projekt inom ramen 
för området kan komma att göras aktuell.  
 
Innovationer 
I handlingsplanen står att innovationer och affärsutveckling är ett område som 
har stor utvecklingspotential särskilt gällande kooperativa företag som ska finnas i 
framkant och uppvisa hållbart långsiktigt företagande. Allomfattande affärsutveckling 
inom ramen för kooperativ samt speciella insatser rörande socialt entreprenör-
skap och sociala innovationer exemplifieras, och skulle kunna utvecklas i pro-
jektform. Bland annat skulle det generera att nya företag skulle kunna startas, 
inom olika verksamhetsområden, exempelvis inom idrotten. Utan nya projekt-
insatser finns en risk att rådgivningsärenden kan minska i antal. Värmlandskoo-
perativen nämner att innovationsbegrepp, och kanske speciellt sociala innovat-
ioner, behöver belysas ytterligare genom forskning, utbildning och särskilda 
aktiviteter för att det ska få ett genombrott och verkan. 
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Kapitalförsörjning 
I handlingsplanen står att kapitalförsörjning i företagande ses som en svår sak 
gällande kooperativ och ekonomiska föreningar, bland annat beroende på ban-
kers kunskapsbrist om ekonomisk förening som associationsform. Aktiviteter 
för bankpersonal har gjorts med goda framgångar, men dessa har ej levt vidare. 
Ett par förslag ges hur dessa aktiviteter skall generera mer långsiktiga resultat. 
Högskolor och universitet, vilka ses som betydelsefulla nyckelaktörer, föreslås i 
sina utbildningar, lyfta fram och behandla ekonomisk förening på samma vill-
kor som andra associationsformer. Vidare lyfts idén om att utbildningsdelarna 
skulle kunna ökas, exempelvis genom att utveckla kursmaterial.  
 
Kompetensutveckling 
I handlingsplanen poängteras att kompetensutveckling är av stor betydelse i all 
företagsutveckling, och även för projekt som Entrecoop. De tillvägagångsätt 
och metoder som utvecklats inom Entrecoop tillämpas i dess ordinarie verk-
samhet.  
 
Attitydpåverkan 
I handlingsplanen står att de arenor och nätverk som används kopplat med atti-
tydpåverkan tillämpas i den ordinarie verksamheten. Värmlandskooperativen 
ser Koopsamgruppen som en plattform för att förbättra attitydförändringar. 
Coompanion Gävleborg menar att det är av betydelse att finna och förbättra 
rutiner för att effektivt jobba med media i olika former. 
 

Kommande projekt som har sitt ursprung ur Entrecoop II  
I följande avsnitt presenteras två projekt som har sitt ursprung i aktiviteter 
inom Entrecoop II och som projektdeltagarna sedan har valt att utveckla till att 
söka förstudiemedel inför den kommande EU-perioden. Projekten är kort 
sammanfattade. Följande information har framkommit i intervjuer med pro-
jektdeltagarna. Övriga svar från intervjuerna finns i den sammanställda intervju-
redovisningen från hela projektgruppen som följer senare i kapitlet.   
 
”Together” – Leif Tyrén, Värmlandskooperativen 
Together-projektet är inspirerat av filmen ”Together”, och dess budskap, vilket 
är en film som speglar industrinedläggningar och hur kooperativa företag startas 
av personal som blivit uppsagda. Arbetslöshet och företagsnedläggningar blir 
till idéer och tankar om att ta över verksamheten som kooperativ. Det ger möj-
lighet för personal att vara kvar på plats och få en inkomst. Filmen visar exem-
pel från Polen, Italien, Spanien och Frankrike.  
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Leif Tyrén, som är verksamhetsledare på Värmlandskooperativen, var tillsam-
mans med Gunnel Kardemark från Karlstads universitet med på en resa till 
Storbritannien för att låtas inspireras. Vidare har en referensgrupp, bestående av 
Leif, Gunnel, Tomas Rehn från If Metall, Björn Hellqvist från Konsult AB, 
Ragnar Andersson från TEMA-gruppen4 samt Magnus Hildebrand från Union-
en, skapats där de träffats och diskuterat kring tidigare nämnda problematik och 
dess koppling till Värmland.  

Utifrån samarbetet har sedan en ansökan till en förstudie skickats in till 
Socialfonden, och blivit beviljad under december 2013. Fokus för studien i stort 
ligger på att kunna använda och applicera det utbildningsmaterial som utveck-
lats inom arbetsintegrerade företag i Värmland på den typ av problematik som 
uppstår vid nedläggning av fabriker och förlorandet av arbetstillfällen. Då det är 
en förstudie får inte projektet göras färdigt, men det kan bli till en utgångspunkt 
för ett större projekt. I denna fas handlar projektet om, enligt Leif, att identifi-
era vilka hindren för ombildning är och varför problematiken uppstår när situ-
ationen inträffar. Är det a-kassan, lagstiftning, banker eller något annat som är 
bromsklossar?  

En annan del av projektet är, att tillsammans med bank och fackföre-
ningsrörelsen från Värmland, besöka de företag i södra Europa som finns med i 
ovanstående nämnda film, även de banker som stöttar dem samt fackförenings-
rörelsen, vilket är planerat till våren/sommaren 2014. 
 
”Arbetsintegrerade företag” – Sam Risander 
Sam Risander har under Entrecoop II arbetat med ett samarbete för att försöka 
bygga en struktur och arbetsmodell kring sociala företag. Under Entrecoop I 
var socialt företagande prioriterat i Dalarna och då byggdes det upp en gro-
grund. Idag finns 16 företag i länet, vilka i dagsläget tillsammans har 381 med-
lemmar, 104 anställda och 144 deltagare och de omsätter omkring 23-24 miljo-
ner kronor exklusive lönebidrag.  

Projektet har arbetat med att hitta en modell som fungerar för dessa före-
tag där syftet har varit att minimera korta uppdrag, såsom gräsklippning och 
snöskottning hos de som hör av sig periodvis, och där det blir ett kassaflöde i 
ekonomin men ingen varken ekonomisk eller socialt långsiktig hållbarhet. Istäl-
let försöker de få in en kontinuitet i företagen med återkommande uppdrag. 
Just nu håller Sam Risander på att skriva ihop ett förslag till en förstudie kring 
att lyfta blicken och börja arbeta mer mot olika branscherkluster, exempelvis 
företag inom besöksnäring i Dalarna där det sker en stor tillväxt. Man ska även 
flytta fokus från att starta sociala företag till att utveckla de redan befintliga. Här 

4 Tematisk grupp för entreprenörskap och företagande, Tillväxtverket och KFO. 
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vill man även se om det är möjligt att gå i klinch med de ordinarie näringsut-
vecklingsprogrammen som finns hos regionen och Länsstyrelsen, och koppla 
samman med de sociala företagen där de hör hemma. Det gäller att hitta de där 
kringtjänsterna, servicetjänsterna och så vidare för de sociala företagen att ar-
beta med året runt, säger Sam. 

Entrecoop II tar slut vid årsskiftet och en ny EU-period är på antågande. 
Sam vill redan nu ta nästa steg och använda förstudien till att knyta ihop de 
olika parterna som de skulle vilja samverka med, såsom regionen, Länsstyrelsen, 
TEMA-gruppen på Tillväxtverket, kommunerna för att se vad de tillsammans 
kan åstadkomma. Med en förhoppning om att de då kan bli ett ordinarie pro-
jekt i slutet av nästa år om EU:s programperiod skulle komma igång i sista kvar-
talet. Tillväxtverket har gått ut med ett program som heter Sociala innovationer 
och Samhällsentreprenörskap och där Sam tänker söka medel för att finansiera 
och skriva förstudien 2014. Förberedelser inför detta görs inom Entrecoop II, 
med syfte att hitta samverkansformerna och se vilka som skulle kunna vara in-
tresserade att delta i ett sådant arbete.   

Projektgruppens syn på kooperation och Entrecoop II 
Vi har varit i kontakt med de sju projektdeltagarna i projektet Entrecoop II för 
att bland annat få ta del av deras syn på begreppet kooperation, kooperationens 
koppling till samhällsutvecklingen samt Entrecoop II:s effekter. Intervjuerna 
har skrivits samman och redovisas anonymt. I vår tanke om metodmodellen, 
den nödvändiga triangeln, utgör denna grupp ”stödjare”.  
 
Kooperationens utveckling i Dalarna, Gävleborg och Värmland 
Den kooperativa utvecklingen i Dalarna, Gävleborg och Värmland har enligt 
respondenterna historiskt sett i princip likadan ut. Kooperativa förbundet (KF) 
bildades för omkring 100 år sedan och följde folkhemstanken. Vissa koopera-
tiva utvecklingscentra (i Sverige) är sprungna utifrån ett lokalt perspektiv som 
ser de lokala förutsättningarna, behoven och anpassar verksamheten. De som 
tillkommit under senare tid är ofta tillkomna ur ett uppifrånperspektiv från sta-
ten, vilka vill ha samordning, gemensamma strukturer, gemensamt material, 
tydliga målsättningar. Någon menar att den kooperativa utvecklingen har gått 
och går ryckigt, och att det sker framåtskridanden när någon bransch upptäcker 
möjligheten med kooperation och då händer allt på en gång. I Sverige finns 
överlag stora föreningar då små med tiden har dockats ihop, men i de för studi-
ens aktuella län finns skillnader. I Värmland finns fortfarande många små före-
ningar kvar. En av anledningarna tros vara att det i Värmland finns ett starkt 
tänk och ett stort engagemang kring kooperativen och kooperation. Idag har 
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den kooperativa formen breddats och möjligheten till att starta verksamheter 
finns i alla branscher, dock är kunskapen om företagsformen inte tillräcklig.  

Någon framhåller att nykooperationen idag är starkt förknippat med sam-
hällsutvecklingen, med det kooperativa sättet att organisera. Att samverkan och 
samarbete är grundmodellen för mänsklig samvaro och att det är en grundprin-
cip för människan som social varelse och som har fört oss framåt i utveckling-
en. Förändringen i samhället har gjort att fler startar företag och att nykooperat-
ionen borde växa mycket mer än vad den gör.  

I ett av våra samtal framkommer att de kooperativa utvecklingscentrana 
utvecklats som ett resultat av att samhället ansåg att det fanns ett demokrati-
problem. Att de som ville starta kooperativa företag inte kunde hitta kompe-
tents varken hos näringslivsbolag eller hos banker.  
 
Jämförelse med Europa 
När det kommer till jämförelse mellan Sverige och andra delar av Europa, lyfts 
Italien och England fram som länder med framstående kooperation. Italien 
med en tradition med kooperativa lösningar och England som fått en nystart 
inom kooperationen efter att ha legat i träda under en tid. Flera av responden-
terna har varit på studiebesök/resor i länderna för att bland annat besöka koo-
perativ inom äldreomsorgen och förskolan. I samtalen tas det upp att i Italien 
finns exempelvis kooperativa banker som kan ge lån till kooperativa företag. På 
en förskola fanns ett städkooperativ som tog hand om städningen medan maten 
sköttes av ytterligare ett annat kooperativ. Det är en etablerad lösning på ett 
annat sätt än här i Sverige, konstaterar en vi samtalat med.  

I England går konsumentkooperationen allt bättre, men även frågan om 
socialt entreprenörskap som ofta drivs som kooperativ har vuxit i betydelse. 
Kanske beror det på bra lobby-verksamhet och att frågorna har jobbats in både 
hos konsumenter och inom politiken, menar en respondent. Någon annan an-
ser att en långsiktig struktur med kooperativa skolor och co-operative colleges 
byggs också.  

I delar av södra Europa finns det sedan länge samhällsstruktur, lagstift-
ning, tydlighet och olika kooperativa organisationer som är till för att hjälpa och 
stötta. I samtalen framkommer att kooperationen har en hög legitimitet, och är 
inbyggd i samhället. Där finns också en kunskap om att kooperation, utöver att 
man endast levererar tjänster, även gör någonting för samhället. I Sverige har vi 
byggt ett enormt offentligt system, säger en respondent. Kommunerna i Sverige 
skulle tidigare ta över verksamheter från ideella föreningar såsom att klippa 
gräsmattor på idrottsplaner eller besöka de gamla, men för 10 år sedan vände 
det. Kommunerna har idag inte råd, utan ger tillbaka det till dessa verksamhet-
er. Respondenten säger att i södra Europa har de inte haft det här stora offent-

55 
 



liga systemet som vi i Sverige har och har haft, vilket har lett till att människor 
där i högre utsträckning tar egna initiativ. 

 
Begreppet kooperation och kooperativt företagande 
Respondenterna i projektgruppen beskriver kooperativt företagande på flera 
sätt, men gemensamt är att de flesta lyfter det demokratiska tänkandet, det de-
mokratiska beslutsfattandet och det demokratiska företagandet utifrån princi-
pen en medlem, en röst. Kooperativt företagande betyder också att man vill 
utveckla ett samhälle, skapa arbete, utveckla sociala mål, öka sammanhållningen 
och man utgår ifrån människors behov. Kooperativa idéer innebär ofta en in-
byggd samhällsnytta och företagandet är ett sätt att finansiera. Det är en metod 
för att operationalisera idéer och att det är en fortbildning och kompetensut-
veckling inbyggt i systemet, till skillnad från andra företagsformer. En av re-
spondenterna framhäver att kooperation är genialt. ”Men om man inte förstår 
det eller inte vill förstå det, då är det ett problem.”  

Det råder enade meningar bland de vi samtalat med om synen på koope-
rativ och kooperation. De konstaterat att det finns fördomar och negativa, i 
vissa fall obefintliga, bilder kring kooperation och kooperativ, ofta beroende på 
okunskap. Någon menar att samhällsutvecklingen har blivit mer individualistisk 
och det solidariska och kollektiva har inte varit modernt eller populärt den se-
nare tiden, vilket resulterat i att det heller inte pratats om det så mycket. Trolig-
en finns en gammal bild av vad kooperation, kooperativa företag och ekono-
miska föreningar innebär bland den äldre generationen – både bland samhälls-
aktörer och bland gemene man. ”Det är inte riktiga företag de startar”. ”Man 
kan börja där, så kan man starta riktigt företag sedan.” Någon berättar att alla 
företag, även en ekonomisk förening, måste gå med vinst. Sedan är det bara 
frågan vad som är mål och vad som är medel. För ett aktiebolag är verksamhet-
en ett medel för att nå målet – att sträva efter så hög vinst som möjligt, medan 
för den ekonomiska föreningen så är vinsten ett medel för att nå målet och få 
så kvalitativ verksamhet som möjligt. Men förhoppningen finns bland respon-
denterna att det nu kommer ske en generationsväxling. Bland yngre pratas det 
mer om företagande tillsammans och de har insett att samverkan är bra. Frågan 
ställs om begreppet går att dammas av? Någon menar att de borde förmedla att 
kooperation innefattar hållbar utveckling, vilket skulle locka unga människor. 
Det framkommer att Coompanion själva borde vara mer självkritiska och se på 
hur de själva har arbetat för att förändra den negativa bilden. Kanske kunde 
man gjort på ett annat sätt?  

Utifrån intervjuerna framkommer också att den negativa bilden av koop-
eration som finns idag beror på att (stor)kooperationen har misskött sig när de 
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lade ner bybutiker på löpande band. Framväxten av nya samverkansföretag på-
verkas idag negativt av detta.  

I Sverige finns ingen juridisk form som heter kooperativt företagande, så 
vid starten av ett företag så måste företagsform väljas och då passar den eko-
nomiska föreningen bäst som juridisk form, berättar en respondent. Just för att 
den är demokratiskt uppbyggd. Dock, vid definition av kooperativ, så anser 
några som vi samtalat med att det enkelt går att likställa med ekonomiska före-
ningar, men alla håller inte med. Begreppet ”kooperation” är inte så lätt att 
kommunicera i alla sammanhang, säger en av respondenterna och berättar att 
de i vissa fall, av taktiska skäl, väljer att använda andra benämningar. Ibland 
används begrepp som samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, som 
också är knutna till samhällsutveckling, näst intill synonymt med kooperation, 
men enligt en respondent så kan det finnas skillnader. Däremot hänger det ide-
ologiska i kooperationen tydligt ihop med de begreppen.  

Samtliga vi samtalat med är också eniga om att kunskapsnivån är låg kring 
kooperativt företagande. En av respondenterna menar att det beror till stor del 
på högkolorna och universiteten, vilket också framkom i en statlig utredning 
1996. I utredningen stod att ekonomiska föreningar inte missgynnades i sam-
hället förutom när det gällde avsaknaden om kunskap kring företagsformen 
bland just högskolor och universitet. Och flera menar att kooperation och eko-
nomisk förening som företagsform bör lyftas ytterligare i dessa miljöer. Det är 
av betydelse att utbildningsväsendet uppmärksammar företeelsen i högre grad, 
och respondenten kommenterar att i England är kooperationen den tredje 
största aktören inom skolväsendet, då ekonomisk förening idag är den snabb-
aste växande företagsformen.  

Respondenten menar även att det inte bara handlar om högskolor och 
universitet, utan riktar även kritik mot Bolagsverket som endast visar resultat 
från de fyra vanligaste företagsformerna i landet. Kooperativt företagande blir 
osynligt i statistiken och verksamheter som bedrivs som ekonomiska föreningar 
värderas ofta lägre än andra verksamheter anser en annan. Trots en viss osyn-
lighet och liten kunskap så menar en av de intervjuade att synen på kooperation 
och kooperativ har ifrån organisationer, myndigheter och kommuner med tiden 
utvecklats något. 

 
”Förut var man mer en som katten har släpat in och det kändes tydligt när man var med i 
olika sammanhang, men så är det inte idag.” 
 
Entrecoop II och dess effekter 
På frågan om varför ett projekt som Entrecoop II är viktigt svarar en av re-
spondenterna att förutom att de uppsatta målen i projektet är viktiga i sig, är det 

57 
 



bra att alla tillsammans samverkar i en större region och att alla kan dra nytta av 
varandras arbete. Projektet har varit ”förbaskat betydelsefullt” på flera nivåer 
när det gäller att bygga broar och bygga nya samverkansformer. Samtliga re-
spondenter radar upp ett flertal aktörer som de har haft samarbeten med under 
Entrecoop II, bland dessa kan nämnas Drivhuset, Almi, Studiefrämjandet och 
Ung företagsamhet. En respondent berättar att kommunen arbetar med en ny 
näringslivsstrategi som bygger på delaktighet och samverkan, vilket resulterat i 
regelbundna möten där organisationen varit inbjudna för att kunna få påverka. 
Det gäller även för de andra kontoren där de varit delaktiga i framtagandet av 
regionens nya strategi.  

Projektet har också varit viktigt för att kunna använda sig av varandras 
framgångsberättelser och visa upp det gemensamt utåt då kontoren i sig är för 
små för att stå självständigt. Alla respondenter är överens om att Entrecoop II 
har varit ett bra projekt och framgångarna i Entrecoop II ses som större än i 
Entrecoop I, men någon menar att de ändå inte har nått ända fram. ”Vi har inte 
kommit och verkat hos varandra på det sätt som vi hade tänkt oss”. Det finns 
en önskan om mer konkret samverkan kontoren emellan. Det behövs alla for-
mer av informationsskapande och kunskapsutveckling när det gäller kooperativt 
företagande och ekonomisk förening, och vi räcker inte till som Coompanion-
kontor, säger en av respondenterna.  
 
”Det är ändå vårt basuppdrag att jobba med rådgivning för kooperativt företagande, men det 
blir på något sätt ett slags resultat för oss också. Och det krävs en massa förarbete. Att man 
är ute och att man skapar intresse för det, och då krävs det nog Entrecoop -projekt som lägger 
någon slags grund för detta basarbete. Eller som också kan ta nästa steg efter rådgivningen 
för att utveckla saker. Så att man kan finnas både före och efter den här rådgivningen med 
extra insatser och resurser och det tror jag alltid det kommer finnas behov av”.  
 
Enligt några av de vi samtalat med fanns det i Entrecoop heller inte möjlighet 
att fokusera och koncentrera sig på särskilda projekt, från början till slut, utan 
de arbetade brett.  

De effekter som respondenterna kan utläsa av projektet Entrecoop II idag 
är en ökad legitimitet, ett ökat intresse för frågorna, vidgade verksamhetsområ-
den för kooperativa företag och en ökad stolthet bland kooperatörerna själva. 
Nya kooperativ har startats inom nya verksamhetsområden och branscher, och 
dessa lyfts fram i olika sammanhang tack vare den ökade legitimiteten och inte 
bara av kontoren själva. En effekt av projektet är enligt en respondent att när 
de nu har blivit bredare så kan de också bli mer synliga och de kan presentera 
att Dalarna, Gävleborg, och Värmland har genomfört detta tillsammans. Det 
finns också de som tycker att de befinner sig i en helt annan division idag än 
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vad de gjorde för tre år sedan när det handlar om resultat, de kontakter de har 
och de dörrar som öppnats inom projektet till akademi, länsstyrelser och reg-
ioner.  

 
”Det här är att påverka strukturen, att få dem att förstå den här typen av verksamheter.  
Också att vi kommer in i etablissemanget och kan vara med i ordinarie investeringsprogram, 
utvecklingsprogram och så vidare när det gäller kooperativ över huvudtaget”.  
 
Arbetet med akademin  
En stor del av fokus inom Entrecoop II har handlat om att stärka samarbetet 
med akademin. Bland annat har studentuppsatser gjorts, seminarieserier och 
föreläsningar har genomförts och samarbetet har lett till deltagande och med-
verkan vid konferenser. En av respondenterna menar att höjs kunskapsnivån på 
högskolan/universitet så ökar kunskapen i hela samhället.  
 
”Det är kärnan, sen kan man säga att man kanske skulle starta tidigare i skolåldern men 
det fungerar nog inte lika bra. Här är man mogen. Däremot är det bra att jobba med entre-
prenörskap långt ner i åldrarna”.  
 
En hel del samarbeten med akademin har skett inom projektet, men det har 
enligt vissa varit svårt. ”Men det säger de även själva från akademin, att de inte 
lätta att få kontakt med och få till ett samarbete med”, säger en respondent. Det 
finns en tydlig önskan bland projektdeltagarna om ett fortsatt och utvecklat 
samarbete med högskolor och universitet där exempelvis kooperation och eko-
nomisk förening blir en del i kurser och utbildningar inom entreprenörskap, 
ekonomi, vård, omsorg men även exempelvis i designutbildningar där studen-
terna mycket troligen kommer vilja starta företag senare. Högskola/universitet 
ses som en viktig aktör som långsiktigt kan påverka synen på ”tillsammansföre-
tagande” och ekonomisk förening som företagsform.  

Någon menar att det vore bra med mer forskning inom området också. 
Vidare finns en önskan om ytterligare utbildnings- och studiematerial inom ko-
operation medan en annan tycker att det går att ta tillvara och nyttja de resurser 
och böcker som finns inom ämnet, men att de behöver lyftas och uppmärk-
sammas. Samtliga anser att det är av betydelse att kunskapen om kooperation 
sprids i omvärlden. Det är också av vikt att de finns med på den innovativa are-
nan och får vara en av de aktörer som bjuds in till aktiviteter som högskola och 
universitet anordnar. Det ger legitimitet. Alla projektdeltagarna är dock inte 
eniga om att just samarbete med högskola/universitet, som haft så stort fokus i 
projektet, är nyckeln till framgång. 
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”Jag kan se att det finns så många andra sätt också och skapa legitimitet eller status för det 
kooperativa företagandet, det sker inte per automatik för att man får det via akademin men 
så tänker man kanske utifrån praktiken, att man tänker att det ger status men jag tror inte 
det är så enkelt” 
 
Att jobba vidare med 
På frågan om hur man, förutom akademins acceptans, kan arbeta med att stärka 
legitimiteten och höja statusen svarar en av respondenterna att den etablerade 
kooperationen måste ställa sig bakom. Någon annan menar att det enda som 
kommer fungera är exemplets makt och att de måste fokusera på vissa 
branscher, få fram goda exempel och synliggöra dessa. Genom att se, och 
kunna se på effekterna, så verkar människor kunna förstå. Att jobba ännu hår-
dare med att få ut information om kooperation och socialt företagande via me-
dia ges också som exempel. På så sätt är det fler som ser Coompanion-
kontorens arbete, vilket resulterar i fler arenor att arbeta på, och synen på ko-
operation ändras till det mer positiva över tid.  
 
”Vi själva behöver förändra synen på oss själva, och omgivningen behöver också förändra 
synen och vi behöver även påverka omgivningens syn på oss. Jag kan tycka att vi ska sluta 
tycka synd om oss själva som de små organisationer vi är, utan det är vi som måste stå upp 
för den kooperativa idén, den kooperativa tanken… och den kooperativa tanken att starta 
företag tillsammans. Entrecoop har inte rått bot på det, men vi har kommit en bra bit på 
vägen absolut…” 
 
Det riktas i samtalen också en viss självkritik mot Coompanionkontoren och en 
respondent menar att de inte varit så bra på att prata om verksamheten, att de 
inte tagit tillräckligt med plats eller vågat berätta att möjlighet till ekonomisk 
förening faktiskt finns. Bland annat skulle insatser kunna göras mot äldrevården 
och visa på att det finns äldrekooperativa boenden som inte handlar om vinst 
utan som handlar om kvalitativ vård. Sett till den egna organisationen så hand-
lar det framtida arbetet inom kooperativa utvecklingscenter om att arbeta för 
ökade resurser gällande tid, pengar och arbetsstyrka. Även att utöka samarbeten 
(delvis nationellt), se över arbetsmetoder och att utveckla modeller för rådgiv-
ning. Det framkommer en önskan om att få resurser utifrån hur behoven ser ut, 
vilket är något som borde ändras inför framtiden. ”Vi har haft samma pengar 
tror jag i tio år från staten och från kommunen samma sedan vi startade för 20 
år sedan.” Framgent är det också av betydelse att Coompanion har sin roll och 
tar sitt ansvar att lyfta fram vad kooperativt företagande är idag. De behöver 
också i kommande projekt vara tydligare med att precisera vad de vill.  
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En av respondenterna anser att de själva har mycket att arbeta med vad gäller 
samverkan med andra, att de rent av är dåliga på detta och att det i sig inte är 
speciellt kooperativt. De måste också hitta andra aktörer i samhället att göra 
saker tillsammans med för att kunna lyfta fram frågor och inte ”sätta agendan” 
hela tiden. Respondenten hade gärna sett att de inte är någon ”liten ö” utan att 
de ingår i många nätverk, plattformar och strukturer men tror de måste jobba 
mycket för att komma dit. Ytterligare behöver de även bli bättre på att vara ute 
i hela regionen, och inte bara verka på de största orterna.  
 
”Men här borde universitetet ha en stor roll i det regionala utvecklingsarbetet. Själva grund-
fundamentet. För det blir än mycket svårare om de försvinner, både boende och företag. I ett 
nytt projekt tror jag att akademin, den etablerade kooperationen tillsammans med sociala 
innovationer, social ekonomi och samhällsentreprenörer är bra ord”.  
 
Enligt projektdeltagarna ser framtiden för kooperationen ljus ut och detta då 
bland annat miljötänk, demokratiska frågor, rättvisa och delaktighet ligger i ti-
den. Delar som är direkt kopplade till kooperationen.  

 

Samtal med aktörer i samhället om synen på samarbete och kooperation 
Nedan följer en sammanställning utifrån de intervjuer som genomförts med ett 
antal olika möjliggörare, det vill säga aktörer i samhället som kan fungera som 
en språngbräda i skapandet av ekonomiska föreningar och kooperativ. Alla de 
intervjuade respondenterna har haft någon typ av samarbete med de tre Coom-
panionkontoren under Entrecoop II. Dessa resultat presenteras under tre ru-
briker: samarbete, kunskaper och problematik samt kooperationens påverkan 
på samhällsutvecklingen. Alla tre Coompanion-kontor benämns i avsnittet som 
Coompanion för att behålla anonymiteten för de intervjuade aktörerna. 
 
Samarbete 
Som nämndes ovan, men även i tidigare avsnitt, har samtliga respondenter i 
studien någon form av samarbete med något av de tre Coompanionkontoren, 
antingen i Dalarna, Gävleborg, eller i Värmland. Alla vi samtalat med är nöjda 
med samarbetena och alla vill fortstätta framgent, några uttrycker även en öns-
kan om större samarbeten.  
 
”Klart vi kommer att fortsätta arbeta, då vi arbetar för samma sak - tillväxt och entrepre-
nörskap. Förutom att Coompanion arbetar för att fler ska starta ekonomiska föreningar”  
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En av respondenterna framhåller att samarbetet mellan Coompanion har varat i 
många år och med gott resultat. Syftet har varit olika från de olika aktörerna, 
men gemensamma beröringspunkter har varit att tillsammans med Coompa-
nion kunna stärka den lokala ekonomin, öka kunskapen och förståelsen kring 
ekonomisk förening för att kunna erbjuda, som en respondent uttryckte det, 
”rätt” service och rätt råd till en växande viktig kundgrupp. Det finns också en 
önskan att tillsammans kunna stärka tillväxten för nystart och rådgivning och 
kunna erbjuda både nystartade och befintliga ekonomiska föreningar träffar 
kring olika tjänster som tillhandahålls.  

Respondenterna är överens om att initiativet till samarbetet kommit från 
Coompanionkontoren, men någon menar att initiativet kom naturligt då de till-
sammans med Coompanion arbetar för samma sak, men på olika arenor. 
Coompanion har en större spetskompetens inom ekonomiska föreningar. En 
annan berättar om starten på samarbetet: 

”Besökte dem tillsammans med en av cheferna på x som träffar många nystartade ekono-
miska föreningar, och sedan bjöd vi in dem till ett möte där vi samlat x och de fick presentera 
sig.” 

Kunskaper och problematik 
Majoriteten är överens om att kunskapen kring kooperation och/eller ekono-
misk förening generellt är liten, även om flertalet själva anser sig ha stor kun-
skap kring dessa frågor. Andra menar att deras egen kunskap har ökat genom 
att samarbetet med Coompanion har skapats. 

”Min bild har förändrats väldigt mycket under tiden jag samarbetat med Coompanion. Koop-
eration för mig är något väldigt gott och kan gynna många företagare.” 
 
Okunskap om kooperation och ekonomisk förening bland aktörer i samhället 
kan bero på osäkerhet, tror en av respondenterna. Det är troligen lättare att 
undvika dem och säga nej och hålla sig till det de redan kan.  
 
”Det finns en problematik och det beror främst på okunskap. Ett grundläggande problem är 
att redovisningsplikten för ekonomiska föreningar är liten. Det går exempelvis inte att få 
fram ett bokslut för en ekonomisk förening lika lätt som för ett aktiebolag. Detta är ett stort 
problem för den som ska granska en ekonomisk förening.” 

Någon tror också att det kan vara svårt för ekonomiska föreningar att gå till en 
bank och ta lån, då vissa banker backar då det inte finns någon säkerhet i före-
taget. Samtidigt är det enkelt att starta en ekonomisk förening vilket kan inne-
bära att en del människor startar verksamheter fast de inte riktigt "tror" på af-
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färsidén fullt ut. En respondent säger följande om hur denne tror att aktörer i 
samhället ser på kooperativt företagande och ekonomiskt förening:  

”Jag tror att flera ser det som mindre seriöst och ett riktigt företag startar ett aktiebolag istäl-
let. Det är vad jag tror. Då man i ett aktiebolag har lagt pengar, det vill säga en insats för 
att de tror på sitt företag. Vi på x har inget emot ekonomiska föreningar utan vi ser gärna 
att fler gör det. Däremot finns det kanske hinder såsom att människor tänker att vem som 
helst kan gå med i den ekonomiska föreningen, det verkar lite konstigt och udda, och att de 
tillhör sportklubbar istället. Jag tror att okunskapen ute i landet är stor och även för de som 
ska starta. Varför ska man starta ekonomisk förening och vem passar en ekonomisk före-
ning för? Vem är målgruppen? Vi har i x namn verkligen försökt få personer intresserade 
att starta företag men verkar inte som det är något större intresse, trots att vi skickat dem till 
Coompanion själva.” 

Vidare finns en ovisshet om vilka Coompanion är och vilken roll de har. En 
person vi samtalat menar att denne inte ha någon god, grundläggande eller till-
räcklig kunskap om Coompanion, mer än att Coompanion hjälper ekonomiska 
föreningar med information. En respondent menar även att: 

”Jag tycker bra om kooperationen och det är en bra företagsform, men det är svårt att få folk 
att tro på ekonomisk förening då det låter lite oseriöst. Kanske byta namn?” 
 
Kooperationens påverkan på samhällsutvecklingen 
Samtliga respondenter tror att kooperationen har en påverkan på samhällsut-
vecklingen. En anledning som tas upp är helt enkelt att med mer kunskap så 
kan fler, och har möjlighet att, starta företag. Men även att samverka bättre mel-
lan de företag som redan finns. En annan respondent menar att det är fler och 
fler människor som vänder sig bort från det ”vanliga” synsättet med vinstkrav 
som enda mål och det är fler och fler som vill att verksamheten i sig ska vara 
det viktigaste. Det är där kooperation kommer in och har en stor potential. Yt-
terligare en respondent tror att fler finner en trygghet i att vara fler, och det kan 
medföra att fler företag startar. Ett råd skickas till Coompanion när det gäller 
att ”hitta” sin målgrupp: 
 
”Jag tror att det finns en marknad men Coompanion måste lyssna på människor och företag 
varför de inte startat ekonomiska föreningar. Vilka hinder finns det? Detta för att ta reda 
på vilka personer startar ekonomiska föreningar”.  
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Analys  

Den problematik som regionerna inom projektet Entrecoop II har lyft upp, och 
som flertalet studier vittnar om, är en problematik när det gäller att bedriva 
ekonomisk förening. Svårigheterna uppstår ofta vid olika former av kontakter i 
samhället och kan exempelvis handla om att banken inte vill ge lån till en eko-
nomisk förening. Okunnigheten kring ekonomiska föreningar genererar även 
en bild om att en ekonomisk förening inte är en ”riktig” företagsform och att 
det är okunskapen hos banker som påverkar detta menar Jansson och Stolt 
(2011). Flertalet respondenter i studien menar att kunskapsnivån kring koopera-
tivt företagande och ekonomisk förening generellt är lågt. Samtliga responden-
ter av ”möjliggörarna” anser dock att deras egna kunskaper kring kooperation 
och ekonomisk förening har utvecklats och förstärkts genom det samarbete 
som genomförts med de tre Coompanionkontoren inom Entrecoop II. Några 
av respondenterna som anser att de själva sedan tidigare har haft en kunskap 
kring dessa frågor tidigare. En av respondenterna menar på att det tar tid att 
bygga nya broar och att bygga nya samverkansformer, och att Entrecoop II har 
varit värdefullt för just detta. Dock menar respondenter i studien att de själva 
saknar kunskap kring Coompanions verksamhet för att kunna hjälpa till och 
förmedla information kring deras verksamhet vidare. 

En del av den problematik som Entrecoop II har stått inför och uttalat 
som en svårighet de vill arbeta med under projekttiden, är att inslag kring eko-
nomiska föreningar ofta saknas i exempelvis undervisning på högskolor och 
universitet. Från projektgruppen anser respondenter att det är på grund av 
okunskapen inom akademin som återspeglar hur samhället ser på kooperation 
idag, och den attityd som finns mot ekonomisk förening och kooperativt före-
tagande. Detta har behandlats i några av de aktiviteter som vi har deltagit vid, 
och intrycket är att det finns ett stort intresse i regionens högskolor och univer-
sitet att ta detta till sig och försöka utveckla. Men att det är svårt att få någon att 
”ta på sig” uppgiften. Det som beskrivs som ett problem från akademins sida är 
att det idag finns lite kurslitteratur inom ämnet för att kunna använda i under-
visningen på högskolor och universitet, vilket är en bidragande orsak till att 
undervisningen ”haltar”. Det är ett krav från akademiens sida för att kunna 
jobba vidare med denna fråga. Men intresset finns och det är stort. Genom ak-
tiviteter inom projektet har nu samarbeten skapats kring frågan, vilken utreds 
idag av Högskolan Dalarna tillsammans med Coompanion Sverige. En respon-
dent från akademin tror att samarbetet med Coompanion kommer utvecklas 
och involvera andra discipliner på högskola och universitet än vad det gör idag 
med exempelvis mer uppsatsskrivning, utvärderingar och gemensamma utbild-
ningar.  
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Här vill även aktörer från högskola och universitet involvera fler lärosäten i ar-
betet för att tillsammans öka kunskaperna över hela landet, och en lärobok 
kring kooperativt företagande och ekonomisk förening står högt på önskelistan. 

Förutom utbildningsmaterial för studenter, efterfrågas även av responden-
terna en möjlighet att höja intresset inom forskningen för att visa på ekono-
miska föreningens roll och betydelse i samhället. Respondenterna ser koppling-
ar mellan kooperationen och det ökade intresset i samhället kring sociala 
aspekter, samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och social ekonomi.   
 Enligt Coompanion har sedan hösten 2012 antalet aktiva kooperativ ökat 
med 61 procent jämfört med antalet aktiebolag som ökat med 43 procent, enligt 
statistik från SCB. Den kooperativa företagsformen har under de senaste åren 
framförallt fått en renässans i landet bland unga. Unga uttrycker att det är kul 
att var med och påverka och att det är ett direkt sätt att arbeta. I Värmland har 
det bland annat visat sig i det stora antal musikband som startat ekonomisk för-
ening de senaste åren.  
 I de aktiviteter vi medverkat vid har dessa främst varit informationsträffar 
om ekonomisk förening som riktat sig till ungdomar, och i den målgruppen 
verkar kunskapen kring kooperation och ekonomisk förening vara låg. Vid 
några av dessa träffar har målgruppen varit ungdomar som befunnit sig i en fas 
där de är på gång att starta företag och den kunskapen de besitter handlar om 
aktiebolag, och i viss mån även enskild firma. Det är med den utgångspunkten 
det kommit till träffarna. Men rådgivarnas goda kunskaper att förmedla inform-
ation kring ekonomisk förening och kooperativt företagande har gjort att rådgi-
varna lämnat informationsträffarna med flera inbokade rådgivningar.   
 Flertalet av respondenterna i studien vill framhålla det demokratiska, och 
möjlighetet till att kunna starta företag tillsammans som en av företagsformens 
styrkor. Detta gäller både ”görarna” som själva är de som gått samman, men 
även möjliggörarna som betonar det demokratiska och möjligheten till samver-
kan som en mycket positiv möjlighet inom företagsformen. Det finns en kollek-
tiv målsättning med ekonomiska föreningar vilket inte bara syftar till ekonomisk 
vinning utan även social vinning.  

Det finns en stor stolthet, ett engagemang och en vilja hos de personer 
som vi har observerat i samband med aktiviteter som har riktats till de koopera-
tiva företag som nyligen har startat eller är i som är i en startfas. De pratar gärna 
med varandra, och delar med sig av tips för att kunna underlätta processen. De 
är också ivriga att få berätta om sina företag, och om den kompetens som de 
idag besitter genom de aktiviteter som de deltagit vid. De borde visas upp mer 
som goda exempel för denna stolthet borde fler få ta del av.  
 Stödjarna själva menar att de alla brinner för kooperationen, och flertalet 
hävdar även att det är det demokratiska i kooperationen som är utgångspunk-
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ten. De ser kooperation som en metod som sätter människan i centrum, och då 
framförallt människor i grupp och att det finns ett starkt tillsammanstänk. En 
respondent framhåller även att kooperationen speglar dennes sätt att se på 
människor, och på människans lika värde.  
 En av respondenterna inom projektgruppen för Entrecoop II menar att 
de som arbetar med kooperation behöver förändra synen på sig själva, och även 
jobba med att påverka omgivningens syn på dem. Kooperationen i sig måste 
stärka sin egen självbild och ingen behöver be om ursäkt för att man arbetar 
med kooperation. Flertalet respondenter framhåller betydelsen av att lyfta, och 
visa på goda exempel när det kommer till att kunna förändra bilden av kooper-
ationen som många av respondenterna anser har blivit raserad under senaste 
årtiondena. De tror att det idag finns en negativ bild i samhället kring vad ko-
operation är och vad det står för, eller så finns det de som inte har någon upp-
fattning alls.  
 Samtliga respondenter i studien framhåller att kooperation har en stark 
koppling till samhällsutvecklingen och att intresset för kooperationen har 
svängt utifrån de behov som har uppstått i samhället.  För kooperation finns 
ingen någon skillnad mellan stad och land. Det förekommer fördomar om att 
kooperation endast äger rum på landsbygden enligt en respondent. Responden-
terna inom projektgruppen framhåller även hur viktigt det är att de, Coompa-
nionkontoren finns synliga i hela sin region där de arbetar och inte bara i den 
största staden, eller på landsbygden, utan att kooperationen kan verka överallt i 
samhället. Många av respondenterna framhäver även fördelen med den hållbar-
het i företagande som de kan se kring det kooperativa företagandet och hur 
detta även är till fördel för den lokala utvecklingen. 
 Det har genomförts många insatser inom ramen för Entrecoop II där syf-
tet hela tiden har varit att uppfylla de uppsatta målen. Arbetet utvecklas ständigt 
och implementeras i ordinarie verksamhet. Vi upplever dock, vilket också fram-
kommer i handlingsplanen, att det inom vissa områden finns en viss tröghet, i 
andra fall en okunskap, och kontakterna och samarbetet inom ”systemet” (för-
hållandet mellan görare, möjliggörare och stödjare) går att utveckla ytterligare. 
Exempel som ges är att man inom området Företagssamverkan ser det som 
utvecklingsbart och en önskan om nya projekt finns. Gällande Innovationer 
finns en stor utvecklingspotential och en utmaning är att finna framstående 
kooperativa företag som kan påvisa hållbart, långsiktigt företagande. Vidare, 
inom Kapitalförsörjning, finns svårigheter som bankers/finansiärers okunskap 
om företagsformen och gällande Attitydpåverkan önskar man finna former och 
rutiner för att arbeta med media.  
 Trögheten och okunskapen försvårar förstås utvecklingen av kooperativa 
företag och ekonomiska föreningar, även samverkan dem emellan och kontak-
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ten mellan kooperativen och finansiärer. Att finna former och resurser för att 
överbrygga hindren är av betydelse. 
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Slutsatser 

Vi upplever att projektet Entrecoop II har börjat att öppnat upp ögonen, och 
ökat kunskapen kring kooperativt företagande på aktörer i Entrecoops område. 
Någon vi talat med uttrycker sin nya kunskap som ett ”uppvaknande” och ord 
som lyrisk förekommer. Ett exempel på ”uppvaknande” är det intresse som 
akademien visar, och hur de sluter upp när Entrecoop kallar till möte. De är 
gärna delaktiga i planerandet av ett fortsatt gemensamt arbete. Till skillnad från 
utvärderingen av Entrecoop I, där intresset från högskola och universitet pre-
senterades som svalt, så är det nu fullt av engagemang. Det finns ett stort in-
tresse för fortsatt arbete kring frågorna vid högskola och universitet i Entre-
coop II:s regioner. Representanter för dessa anger att de gärna fortsätter sam-
verka och utvecklar samarbetet ytterligare till även andra områden inom aka-
demin. Allt för att kunna arbeta mot den okunskap i samhället som finns och 
som också har framkommit i föreliggande utvärdering. 
 Många initiativ till samverkan tas från de tre Coompanion-kontorens sida 
men även en hel de initiativ kommer från andra aktörer, som exempelvis Inova 
och Region Dalarna. Flera av initiativen tas på grund av det goda rykte som 
finns kring Coompanion. Men här finns det även fortfarande kvar en okunskap 
kring synen på kooperation och ekonomiska föreningar, en bild som Entrecoop 
II dock hjälpt till att göra lite klarare och fått upp ögonen för ett flertal aktörer i 
regionerna. Alla som vi talat med är positivt inställda till samverkan och skulle 
gärna utöka denna ytterligare. Okunskapen tror även flera av respondenterna är 
en generationsfråga och som är på väg bort då dagens ungdomar har en annan 
syn på att starta företag och vilka parametrar som är de viktigaste att ta hänsyn 
till. Där är idag vinst i företaget lika viktigt som att man får skapa någonting 
tillsammans. Poängteras bör dock att en respondent som vi har talat med anser 
att denne inte upplevt någon okunskap eller svårigheter med exempelvis bank i 
samband med startandet av sin ekonomiska förening. 

Det har visat sig inom utvärderingen att balansen mellan projektets arbete 
och Coompanion-kontorens ordinarie verksamhet kan vara en svår balansgång. 
Men tankesättet, som hela tiden följt projektet, är att de aktiviteter som genom-
förts inom projektet ska implementeras i projektets ordinarie verksamhet. Men 
att detta projekt har hjälpt till att finansiera aktiviteter som troligen annars inte 
hade varit finansiellt genomförbara inom den ordinarie verksamheten  

Vi upplever, och har även fått det intrycket från medverkande vid aktivite-
ter, att det har varit svårt att urskilja vad som är projektet Entrecoop II och vad 
som skiljer detta från den ordinarie verksamheten på Coompanionkontoren. 
Här har vi eftersökt en tydlighet, och tror även att projektet behöver ha den 
tydligheten gentemot sig själva. Det har medfört att det tagit ett tag att sätta sig 
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in i projektet och ”lära sig” vad som är den ordinarie basverksamheten i pro-
jektet och vad som ingår i själva projektet.  

Något vi i utvärderingen har reflekterat över är att många av de respon-
denter som vi har talat med redan känner till, och har en viss kunskap, kring 
kooperation och ekonomiska föreningar sedan tidigare. Kan det vara så att 
dessa personer har lättare att ”ta till sig” kunskapen? Och hur hittas de som 
redan är ”lite frälsta”? 

Vi vill även lyfta engagemanget från projektgruppen som en av projektets 
styrkor, de personer som arbetar inom Coompanion Dalarna, Coompanion 
Gävleborg och Värmlandskooperation brinner verkligen för kooperation 
och/eller den utveckling som den medför.  
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Reflektion från avstämningsmöte och förslag till framtida 
forskning 

Den 18 december 2013 träffades alla Coompanion-kontoren i Dalarna för ett 
gemensamt sista avstämningsmöte inför projektets avslut vid årsskiftet. Anled-
ningen till mötet var även att diskutera möjligheterna, förutsättningarna och 
idéerna inför ett eventuellt kommande projekt. Resultatet av utvärderingen pre-
senterades och därefter bjöds utredarna in till diskussion kring de resultat som 
framkommit. Även andra relevanta frågor diskuterades. Vi anser att det är av 
betydelse för de medverkande inom projektet att få ge sin syn på de resultat 
som framkommit och även få möjligheter att diskutera kring hur dessa resultat 
kan användas i det fortsatta arbetet framgent. Bland annat samtalade vi om hur 
synen på kooperation egentligen ser ut i de tre regionerna bland befolkningen 
som helhet, och en fråga som ställdes var varför så många ekonomiska före-
ningar tar avstånd från kooperation? I Värmland tycks det finnas en mer positiv 
bild kring etablerad kooperation än vad de gör i de övriga länen. En anledning 
kan vara att i Värmland skapar storkooperationen ett flertal arbetstillfällen och 
syns även en del i media.  
 Ytterligare en fråga som lyftes var om Coompanions existens är en hjälp, 
eller kanske rent av en stjälp för företagsformen. De medverkande vid mötet 
var fundersamma på om Coompanion kan tolkas vara synonymt med att eko-
nomisk förening behöver extra stöd, vilket i så fall blir till en nackdel och före-
tagsformen vävs inte in i ”det normala”. Med koppling till den diskussionen 
talades det även kring kooperation och ekonomisk förening som begrepp och 
hur vida det klingar negativt. Men även att det bland aktörer i samhället, såsom 
banker, är normen i företagande aktiebolag och andra företag, exempelvis eko-
nomisk förening, bedöms utifrån normen.  
 På vilket sätt kan då kooperationen lyftas? Vilken forskning behövs för att 
stärka bilden av kooperation? Tittar vi på de internationella perspektiven så 
finns det regioner som går på tvären och där mycket i samhället utgår från ko-
operation. En fråga som ställdes var vad som är framgångsfaktorerna i dessa 
regioner?  

Nedan följer några förslag från oss när det kommer till idéer för ämnen som 
skulle vara intressanta att forska vidare på: 

 
• Kartläggning kring trender i kooperation framförallt med historiska per-

spektiv. 
 
•   Vilken är fördelen med samhällsaspekten och kopplingen till social eko-

nomi för kooperationen? Men även kopplingen till samhällsentreprenör-
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skap är tydlig och det vore intressant att ta dessa kopplingar till ännu en 
nivå utifrån tidigare forskning 

•   Är begreppet socialt företagande rättvist att använda – ger det rätt bild? 
Kan det finnas en begreppsförvirring i samhället, men även inom 
Coompanion?  

•   Intresse för fortsatta studier med fokus på möjliggörare för att hitta kär-
nan. Vad innebär den okunskap som i utvärderingen lyfts som en pro-
blematik? Vilken bild finns av kooperation och ekonomisk förening 
bland dessa aktörer?    

•   Andra lärosäten har inte fokuserats på i projektet. Intressant hade varit 
att göra en studie om hur det ser ut på andra platser kring hur det arbe-
tas med dessa frågor inom akademien. Men även kartlägga hur det ser ut 
för Coompanion Sverige som helhet och deras samröre med akademien 

•   Hur ser skillnaden ut mellan det kooperativa företagandet i stad och på 
landsbygd? Hur ser skillnaden ut i exempelvis Sverige kontra Norge?  

•   Hur får man in mer kring kooperation och ekonomiska föreningar i 
Ekonomutbildningarna på landets lärosäten? 
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Bilaga 1 

Kriterier vid utvärdering av aktiviteter inom Entrecoop II 
 
Syfte 
Inbjudna parter 
Initiativtagare till aktiviteten? 
Vilken region berör aktiviteten?  
Vilken tematik (inom ramen för projektbeskrivningen) berör aktiviteten? 
Inplanerad aktivitet (i projektet) eller spontan aktivitet? 
Aktivitet att följa upp? 
Någon förlängning av aktivitet? 
Resultat? 
Modellbyggande/Toolbox? 
Generaliserbarhet? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till aktörer inom universitet och högskola 
 
Vad är din roll? 
Vad är din koppling/kunskap kring Entrecoop?  
Hur ser din kunskap ut kring kooperativt företagande? 
Hur kan man koppla det arbete som Entrecoop gör till Högskolan/universitet? 
Hur ser det ut idag kring undervisning i kooperativt företagande på högskolan? 
Hur ser kunskapen ut kring kooperativt företagande? 
Hur ser attityden ut? 
Hur konkret arbetar ni med Coompanion Dalarna? 
Hur har arbetet kring detta eventuella arbete organiserats? 
Vem tog kontakten? 
Hur skulle samarbetet kunna utvecklas, och vad skulle det kunna leda till? 
Vilken roll skulle ni kunna spela i ett sådant samarbete? 
Har du lärt dig någonting nytt utifrån det eventuella samarbete ni har med 
Coompanion Dalarna? 
Vad är samhällsentreprenörskap? 
 
 
Intervjufrågor till medverkande i aktiviteter inom Entrecoop II 
 
Hur, och varför kom du i kontakt med Coompanion? 
Vad var ditt syfte vid kontakten? 
Har du medverkat vid någon av Coompanions aktiviteter, och i så fall vilka?  
Varför valde du/ni att starta en ekonomisk förening? 
Har ni stött på några problem under uppstarten? 
Hur har kontakten med Coompanion varit? 
Hade du någon kunskap kring kooperativ/ekonomisk förening innan kontakten 
med Coompanion? 
Om, har kunskapen förändrats något efter din kontakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Intervjufrågor till aktörer 
 
Berätta om er verksamhet/projekt? 
Vad har ni för samarbete med Coompanion? 
Hur kom detta samarbete till? Och vem tog initiativen? 
Vad är din kunskap om kooperation och Coompanions verksamhet? 
Har din kunskap förändrats något sedan ni startade samarbetet? 
Vad är din bild av kooperation och ekonomisk förening, och har den förändrats 
något under samarbetet? 
Kan ni tänka er fler samarbeten framöver? 
Känner du till någon problematik kring kooperation och ekonomisk förening? 
Hur ser du på kooperation/ekonomisk förening i jämförelse med andra före-
tagsformer? 
Vad tror du kooperationen kan ha för påverkan på samhällsutvecklingen? 
 
 
 
Intervjufrågor till projektledare för projekt med samröre till Entrecoop II 
 
Vad är din roll? 
Berätta om er Verksamhet 
Vilken kontakt har du/ ditt projekt med Coompanion och Entrecoop? 
Vem var initiativtagare till samarbetet? 
Varför medverkar Coompanion i ert projekt? 
Vad är din egen kunskap/erfarenhet kring kooperativt företagande? 
Attityd/bild? 
Har du lärt dig något nytt som du kan förmedla vidare? 
Skulle du vilja veta mer? 
Kan ni utöka samarbetet? 
Finns det planer på detta? 
Vad tror du synen är på kooperativt företagande/ekonomisk förening? 
Finns det en avsaknad kring kooperativt företagande i samhället? 
Fördelen med ekonomisk förening? 
Nackdelar med ekonomisk förening? 
Vad tror du att kooperationen har för betydelse för den regionala utvecklingen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Intervjufrågor till projektgruppen inom Entrecoop II 
 
Vad är din roll i projektet? 
Brinner du för kooperation? 
Vad är ett kooperativt företagande för något? 
Hur har kooperationens utveckling sett ut? 
Vad innebär nykooperativt entreprenörskap? 
Hur har du uppfattat utvecklingen av det kooperativa företagandet i din region? 
Varför finns det avsaknad av kunskap kring kooperation/kooperativt företa-
gande i samhället? 
Hur hänger kooperation samman med samhällsutvecklingen, nationellt, region-
alt och lokalt? 
Vilken betydelse har ”elsjälarna”, och vad händer när de försvinner? 
Vad är fördelen med kooperation? 
Vad är nackdelen med kooperation? 
Varför är Italien och England så framstående inom Kooperation? 
Vad finns det för problem, anser du, med att ekonomisk förening inte redovisas 
i förtagsstatistik? 
 
Entrecoop 
Vad är Entrecoop? 
Bakgrunden till Entrecoop? 
Vad är syftet med projektet, och vad anse du är viktiga delar och som ska vara 
tydliga att lyfta fram? 
Vad från Entrekoop I tog ni med er i Entrekoop II, vad ”lämnade ni kvar”? 
Är Entrekoop II-ansökan mer tydlig än vad Entrekoop I var? 
Vad har hänt sen Entrecoop 1? Skillnader i projektfokus? 
Har de administrativa rutinerna och kontaktakterna med tillväxtverket förbätt-
ras under Entrekoop II i förhållande till Entrecoop i? 
Hur har det varit att arbeta mot Projektplanens mål? 
Hade du själv velat förändra någonting inom projektet? 
Har ni på något sätt frångått projektplanen? 
Varför är Entrécoop-projektet viktigt? 
Hur ser balansgången mellan projekt och ordinarie verksamhet ut, och är det en 
svår balansgång? 
Vilka styrkor respektive svagheter finns i projektet? 
Hur jobbar ni med er egen samverkan kontoren emellan? 
Vilka styrkor respektive svagheter finns kontor emellan? 
Hur ser ert arbete kring internationalisering ut? 
Andra projekt som ni är delaktiga i inom Entrecoop? 

 
 



Skola/universitet 
Varför ligger det så stort fokus i ex. projektplanen på just att öka kunskapen i 
skolan? 
Varför är det viktigt att få med Högskola och universitet? 
Hur kan man jobba med detta? 
Hur har ni arbetat? 
Vad vill ni att detta arbete ska mynna ut i? 
Vilken roll vill ni spela i kontakten med högskola/universitet? 
Hur skulle ni vilja arbeta vidare? 
Varför är det så svårt att komma in? 
 
Samarbeten, attityder och bilder 
Vilka samarbeten har ni idag? Almi/nyföretagarcentrum etc.? 
Vad har ni för samarbeten med Drivhuset, Inova, Vinnova, Almi etc.? 
Hur jobbar ni utåt, vem tar initiativen till samvekan? ”bjuder ni upp till dans?” 
Hur arbetar ni mot kommun och region? 
Hur tror du ex. regionens, bankers, andra företagsrådgivares bild och deras atti-
tyd mot/ av kooperativ ser ut? 
Vad innebär ordet kooperation utåt och vilken bild förmedlas? 
Olika bild i olika generationer? 
Hur kan man arbeta med att kvalitetsutveckla kooperation? 
Hur stärker man legitimiteten och ökar statusen på kooperation? Hur förändrar 
man synen, om den behöver förändras? 
Hur kan man öka kunskapen om kooperation och vilka verktyg kan användas? 
Vad krävs för att det ska kunna ske en förändring? 
Hur påverkat okunskapen projektet? 
 
Framtid 
Vilka effekter kan man se av projektet idag? 
Vilka är framgångsfaktorerna, om det finns sådana? 
Vad är de viktigaste lärdomarna att dra från Entrecoop och vad kan det jobbas 
med inför ett ev, nytt projekt? 
Hur ser framtiden ut för Kooperativ? Hur ser framtiden ut för Entrekoop? 
Hur skulle du vilja jobba framöver? 
 

 
 





En medlem, en röst
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En medlem, en röst

Värmlandskooperativen, Coompanion Dalarna och Coompanion Gävleborg, 
gav under 2012 Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) vid 
Karlstads universitet i uppdrag att utvärdera projektet Entrecoop II. Syftet 
med utvärderingen är att undersöka och beskriva kooperationens betydelse för 
regional utveckling. Viktigt är att belysa kooperationens betydelse i tillväxttermer 
men även olika aktörers syn på/förståelse av ekonomisk förening. Målet med 
utvärderingen är att utifrån en forskningsposition bidra till en förbättring vad 
gäller den grundproblematik som projektet tar sig an. Det vill säga att synliggöra 
ekonomiska föreningars verksamhet samt att de i olika sammanhang skall 
kunna jämställas med andra företagsformer. Utvärderingen ska även förtydliga 
och förstärka projektets syfte och synliggöra det arbete som genomförs inom 
projektet.

I rapporten ger vi ett axplock av de aktiviteter som genomförts i projektet 
och hur de lever upp till projektets mål genom att vi presenterar resultat av 
intervjustudier av deltagare från aktiviteterna. Vi redovisar resultaten av den 
intervjuundersökning som genomförts med projektets projektgrupp och med 
aktörer som vi identifierat som betydelsefulla för kooperativt företagande och 
projektet i samhället. I rapporten presenterar vi även en teoretisk referensram 
som är central för projektet och dess verksamhet. Genom att lyfta in teoretiska 
perspektiv kring ekonomiska föreningar, kooperativt företagande, kring socialt 
företagande och aspekter kring social ekonomi är vår ambition att kunna öka 
kunskapen om dels ekonomiska föreningar och kooperativa företag dels ge 
perspektiv på problematik som lyfts i projektet om som ofta berör kunskapen, 
synen och till viss del bemötande som kooperativa företag får i samhället. 

Kulturgeografi

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Kulturgeografi

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
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