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SVENSK KOOPERATION 

OPINIONSBILDARE FÖR DEN KOOPERATIVA FÖRETAGSFORMEN



Svensk Kooperation förenar konsument-,

producent-, bostads och nykooperationen

samt de ömsesidiga företagen. 

Ett historiskt samarbete för att lyfta fram den 

kooperativa och ömsesidiga affärsmodellen.

ETT ENAT INITIATIV
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Kooperativ kraft - tillsammans genom coronakrisen

#kooperativkraft



#kooperativkraft



490
miljarder kronor 

i omsättning

100 000
anställda

100
största kooperativa och ömsesidiga 

företagen



10%
av BNP



400





• Hur matchar kooperativa och ömsesidiga företag ungas 

värderingar?

• Hur relevant är det kooperativa och ömsesidiga 

företagandet när framtidens utmaningar ska lösas? 

RAPPORT AV KAIROS FUTURE



1. Höga krav på företagens ansvarstagande

2. Unga lockas av värderingsdrivna och stabila företag

3. Stort intresse för egenföretagande – gärna tillsammans 

med andra. 

TRE AV UNGAS VÄRDERINGAR 



• Höga krav på företagens ansvarstagande

• Arbetstagare lockas av värderingsdrivna och stabila 

företag

• Stort intresse för egenföretagande – gärna 

tillsammans med andra. 

TRE AV UNGAS VÄRDERINGAR – HUR MATCHAR 

KOOPERATIVT FÖRETAGANDE?  



1. Ett samhälle i turbulenta tider

✓ Kooperativa företag är mer långsiktiga och motståndskraftiga

2. Fortsatt urbanisering

✓ Kooperativa företag potential till lokal organisering av välfärdstjänster 

och service i befolkningsglesa områden = perfekt mix av demokrati, 

värdeskapande och resurseffektiv lokalanpassning

3. En försvagad demokrati

✓ Kooperativa företag potential för att uppmuntra människor till ett 

aktivt medborgarskap 

TRE UTMANINGAR – KOOPERATION EN LÖSNING?





• Analys av alla kursplaner i grundskola och 

gymnasium 

• Analys av 271 kursplaner i juridik, företagsekonomi 

och statsvetenskap på åtta olika 

universitet/högskolor

• Inte ett ord om kooperativa eller ömsesidiga 

företag!

VAR FINNS KOOPERATIONEN I UTBILDNINGAR?  







• Fastställd av Svensk Kooperations styrelse våren 2019

• Gemensam och branschöverskridande

• Kod i framkant – byggd på principer istället för regler

• Följ OCH förklara

GEMENSAM KOD – FÖR FÖRSTA GÅNGEN



• KF

• Lantmännen

• LRF

• Landshypotek

• Riksbyggen

• Norra Skog

• Folksam

• Fonus

• HSB

• Coompanion Värmland

• Norrmejerier

11 FÖRETAG ANTAGIT KODEN 2020 



• Påverkan 

• Kommunikation

• Utbildning och erfarenhetsutbyte

STRATEGISKT ARBETE INOM TRE OMRÅDEN



FÖLJ OSS!



TACK!


