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Det finns många olika typer av kooperativ. Men alla delar dock gemensamma principer och egenskaper. Internationella 
kooperativa alliansen (ICA) beskriver ett kooperativ som ”en självständig sammanslutning av personer 
som frivilligt har gått samman för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov samt 
ambitioner genom ett företag som ägs gemensamt och som styrs demokratiskt” .1

ICA har också antagit sju kooperativa principer via vilka kooperativen omsätter sina värderingar i praktiken. Dessa är: 

1. Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla personer som kan använda deras tjänster och som är villiga 
att acceptera det ansvar som ett medlemskap medför, utan diskriminering vad gäller kön, social status, etnicitet, politiska 
åsikter eller religion. 

2. Demokratisk medlemsstyrning

Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av dess medlemmar. Dessa deltar aktivt för att sätta upp riktlinjer 
för kooperativet och fatta beslut. De män och kvinnor som tjänar som valda representanter har ansvarsskyldighet 
gentemot medlemmarna. I kooperativ har alla medlemmar lika rösträtt (en medlem, en röst). 

3. Solidariskt ekonomiskt deltagande

Medlemmarna bidrar likvärdigt till kapitalet i sitt kooperativ, och detta kapital kontrolleras på ett demokratiskt 
sätt. Åtminstone en del av detta kapital ägs gemensamt av kooperativet. Medlemmar får vanligtvis begränsad ersättning, 
om ens någon, för kapital som tecknas som villkor för medlemskap. Medlemmarna fördelar överskott för något eller 
samtliga av följande syften: att utveckla sitt kooperativ, eventuellt genom att inrätta reserver, av vilka åtminstone en del 
bör vara odelbar; gagna medlemmar efter deras engagemang i kooperativet samt stödja andra aktiviteter som godkänts 
av medlemmarna. 

4. Oberoende och självständighet

Kooperativ är autonoma självhjälpsorganisationer som styrs av dess medlemmar. Om de ingår avtal med andra 
organisationer, inklusive regeringar, eller anskaffar kapital från externa källor, gör de det på villkor som säkerställer 
demokratisk kontroll från medlemmarnas sida och på ett sätt som bevarar deras kooperativa självstyre. 

5. Utbildning, fortbildning och information

Kooperativen tillhandahåller ut- och fortbildning till sina medlemmar, valda representanter, chefer och anställda för att 
de på ett effektivt sött ska kunna bidra till utvecklingen av sina kooperativ. De informerar allmänheten – särskilt 
ungdomar och opinionsledare – om hur kooperativen fungerar och fördelarna med samarbete. 

6. Samarbete mellan kooperativ

Kooperativ är det som mest gagnar dess medlemmar samt stärker kooperativrörelsen genom att de arbetar tillsammans 
via lokala, nationella, regionala och internationella strukturer. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Samhällsengagemang

Kooperativ jobbar för en hållbar utveckling av de samhällen där de är verksamma. Detta görs genom riktlinjer som antas 
av kooperativets medlemmar. 

Grunden för ett kooperativ är en grupp människor, som samlas kring ett gemensamt projekt eller en gemensam idé. Denna 
grupp är alla delägare och deltar gemensamt i förvaltnings-  och beslutsprocesserna, men man delar också riskerna och 
ansvaret. Enligt principen ”en medlem = en röst” har varje medlem lika andel och möjlighet att bidra till kooperativets 
förvaltning. 

Att samla människor runt ett gemensamt projekt kan också göra kooperativ mer inkluderande än andra företag. Till exempel 
genom att låta personer som har begränsad tillgång till resurser att bli antagna som medlemmar och vara fullt involverade 
i organisationen och att dela med sig av sina erfarenheter, kunskaper och kreativitet. Som företag gör kooperativ vinster. 
Dessa återinvesteras normalt, åtminstone delvis, i själva organisationen. Återigen är det medlemmarna tillsammans som 
bestämmer hur investeringarna ska göras och hur man ska uppnå kooperativets mål. 

Slutligen bör kooperativets huvudsakliga mål inte vara att generera vinst för sina medlemmar utan att tillgodose 
medlemmarnas behov samt väldigt ofta, samhällets behov som helhet. 

Beroende på vilken grupp som grundar kooperativet, kan dessa behov skilja sig åt, till exempel för att öka 
anställningsmöjligheterna för arbetstagare, för att tillhandahålla nya eller billigare tjänster för användarna, eller för att 
låta användare och familjer delta aktivt i förvaltningen av deras tjänster. Eftersom kooperativ ägs av de medlemmar som 
själva är en del av ett samhälle (som användare, släktingar, arbetstagare, osv.) och tillgodoser behoven hos detta samhälle, 
bidrar kooperativen till samhällets allmänintresse. 
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En betydande del av efterfrågan på tjänster inom området för personliga tjänster och hushållstjänster (hädanefter kallat 
PHS-sektorn, från engelskans Personal and Household Services) genereras på lokal nivå. Detta av två skäl: program som 
implementeras av offentliga myndigheter samt processer för efterfrågeaggregering på privat nivå. Dessa krav kan tillgodoses 
av grupper av arbetstagare som utför sina aktiviteter formellt eller informellt och som beslutar att ta ett yrkesmässigt steg 
framåt i sin karriär genom att skapa ett arbetskooperativ eller ett socialt kooperativ, ofta baserat på en ägarmodell med 
många innehavare (multi-stakeholding), det vill säga, flerpartsorganisationer. 

Arbetskooperativ och sociala kooperativ inom PHS-sektorn ger ett viktigt mervärde på flera sätt: 

Ägande och motivation i kooperativ 

Medlemskapet är öppet för tjänsteanvändare (och deras familjer), leverantörer (både formella och informella och/eller 
andra intressenter. Interaktiva mekanismer implementeras för att se till kooperativets processer och tjänster uppfyller 
användarnas och leverantörernas behov. 

Tjänsteanvändare känner att de är mer delaktiga och medlemmarna får en bättre situation tack vare kooperativet. 

Styrelseformer och delaktighet 

Processerna för beslutsfattande involverar tjänsteanvändare och leverantörer och/eller andra intressenter. Interna regler 
och innovativa mekanismer säkerställer inkluderande beslutsprocesser som baseras på en platt hierarki. 

Ett deltagande system kan faktiskt sänka personalomsättningen och göra det möjligt att behålla yrkesmässiga erfarenheter 
och kunskaper inom kooperativet via dessa tre mekanismer: 

• Enklare lösning av konflikter tack vare ett demokratiskt ramverk och bättre informationsflöde. En angenämare, 
säkrare och mer produktiv arbetsmiljö ser till att personalen stannar kvar;

• Låg likviditet vad gäller kapitalandelar som innehas av arbetstagare, inom ramen för arbetstagarnas ägardeltagande, 
eftersom aktierna endast återbetalas till deras nominella värde;

• Incitament för arbetstagarna, både psykologiskt och materiellt, för att ägna sig mer tid och kraft åt företaget. Rent 
psykologiskt genererar ett deltagande system en starkare identifiering med företaget bland arbetstagarna. Vad gäller 
de materiella aspekterna är det löftet om högre inkomster via vinstdelning, ett stabilare arbetsliv, en bättre balans 
mellan arbete och privatliv och/eller utsikter till ersättning som är kopplad till antalet tjänsteår som uppmuntrar 
arbetstagarna att engagera sig mera och dra sitt strå till stacken för att företaget ska bli framgångsrikt.

Lokal utveckling 

Arbetarkooperativ och sociala kooperativ skapar hållbarhet ekonomiska aktiviteter som bidrar direkt till utvecklingen på 
lokal nivå. Eftersom de förvaltas av lokala intressenter, tenderar kooperativ att ha djupgående kunskaper om 
samhället och dess behov. Kooperativ med flera intressenter skapar synergier mellan olika aktörer: offentliga 
myndigheter, tjänsteanvändare och tjänsteleverantörer. På detta sätt garanteras att olika intressen och resurser inom ett 
lokalsamhälle finns representerade och att det ges ett lämpligt svar på samhällets behov.  I vissa isolerade områden – där 
myndigheter har slutat leverera en offentlig tjänst – är kooperativ den enda tjänsteleverantören. 

Ekonomisk hållbarhet 

Personliga tjänster är en utmaning för många europeiska samhällen. Inom vårdsektorn tillhandahåller allmännyttiga 
företag sällan det breda utbud av tjänster som krävs för att täcka de många och diversifierad behoven. En 
kooperativ modell kan hjälpa ett samhälle att möta vissa av dess behov och problemställningar på ett långsiktigt och 
praktiskt genomförbart sätt, till exempel genom att minska vårdkostnaderna (genom kollektiva inköp av varor och 
tjänster) eller genom att låta familjer skapa och hantera de tjänster som de själva behöver (omsorg i hemmet, kollektiv 
barnomsorg osv). 
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Kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls 
En avgörande aspekt som ska tas med i beräkningarna är de processer som ligger bakom leveransen av tjänster. Koopera-
tiv inkluderar vanligtvis de olika intressenterna som är involverade i utformningen av tjänsten och företagets förvaltning. 
Deras engagemang i kooperativets verksamhet ökar följaktligen deras kontroll över kvaliteten på aktiviteterna och de 
tjänster som tillhandahålls. 

Vad gäller tillhandahållandet av sociala tjänster, är elementet ”deltagande” inte tillräckligt för att säkerställa kvaliteten 
på tjänsten. Andra kriterier bör främjas och garanteras: tillgänglighet (gällande geografisk räckvidd), kontinuitet (över tid) 
och prisvärdhet. Kriteriet ”kontinuitet” lyfts sällan fram, trots att det är en grundläggande egenskap för en tjänster som 
är av allmänintresse. Samarbetsstrukturen, som är medlemsbaserad och långsiktig, ger en särskilt effektiv garanti för kon-
tinuiteten hos tjänsterna av allmänintresse. 

Arbetskvalitet 

Kooperativen strävar efter att tillhandahålla en hållbar och högkvalitativ anställning för sina arbetstagare. Kooperativen 
ger också arbetstagarna möjlighet att få en formell anställning, vilket ger dem en formell röst inom branschen. Att skapa 
möjligheter för arbetare att gå med och engagera sig i kooperativ kan vara en strategi för att tackla svart arbete. Arbetstagare 
inom branschen för personliga tjänster och hushållstjänster lider ofta av dåliga arbetsförhållanden. Förutom att erbjuda 
en stabil och regelbunden anställning, erbjuder kooperativen utbildningsmöjligheter. Och i fallet med arbetstagare som 
även är medlemmar av kooperativet, får de chans att lära sig nya färdigheter gällande företagsförvaltning. 

En kooperativ organisation kan också erbjuda arbetstagare inom PHS-sektorn möjligheter att förbättra sina 
arbetsförhållanden. En stor del av hem- och vårdtjänsterna tillhandahålls av oberoende, yrkesverksamma personer (till 
exempel undersköterskor, städare och vårdgivare) som måste anpassa sig efter obekväma arbetsscheman (nattskift, 
svårigheter att ta ledighet osv.) och dåliga sociala förmåner (dåliga eller dyra pensionsplaner, ingen arbetslöshetsersättning 
osv.). Kooperativen har som mål att ge PHS-arbetare bättre arbetsförhållanden, bättre samordning av tjänster samt större 
arbetsmöjligheter. 

En rapport som publicerades av Eurofound 2019 med titeln ”Cooperatives and social enterprises: Kooperativ och sociala 
företag: Arbete och anställning i utvalda länder 2 bekräftar att ”kooperativen visade inte bara förmåga att uthärda utan 
även en förmåga att blomstra under och efter den ekonomiska krisen” samt ”det har funnits ett klart och allmänt fokus på 
att skapa och bibehålla permanenta heltidsarbeten, dvs. ´standardanställningsmodellen´, den som ofta används som en 
indikator på jobb av god kvalitet”. Rapporten anger också att ”arbetstagare på de organisationer som deltog i fallstudien 
värderade arbetskvaliteten högt, både i absoluta termer och i jämförelse med andra, liknande organisationer. De gav 
också höga betyg till den sociala miljön, representation på arbetsplatsen och möjligheten att göra sin röst hörd, balans 
mellan arbete och privatliv och större valfrihet vad gäller arbetsuppgifter. (…) Kompetensutveckling och jobbtrygghet var 
viktiga komponenter och det fanns en starkt vilja att ge arbetstagare karriärmöjligheter inom organisationer. (...) Många 
av dimensionerna kopplade till jobbkvalitet var integrerade i de organisatoriska målen och prioriterades därför i den 
dagliga verksamheten på arbetsplatsens”.  

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Nätverk) – ett kooperativ som bryr sig om sina arbetstagare, och även sina kunder 

REDES är ett ideell, socialt kooperativ som tillhandahåller vårdtjänster i ett av de mest utsatta områdena i 
Madrid: Pan Bendito. 

Det grundades av en grupp kvinnor som deltog i ett projekt för att ta hand om äldre personer. De ville förvandla 
sina aktiviteter från frivillig verksamhet till yrkesmässig sådan. De skapade ett kooperativ för att tillhandahålla 
utbildning, socialt arbete och geriatrisk stöd tjänster till två kvartersföreningar. 

Det har nu växt så mycket att det sysselsätter 49 personer. Verksamheten har växt stadigt och kooperativet 
omsätter nu över 1 miljon euro per år. Personer från ett stort antal yrken är involverade i kooperativet, bland 
annat psykologer, socialarbetare, socialpedagoger, logopeder, assistenter för åldringsvård, sjukgymnaster, 
yrkesvägledare och advokater. REDES tillhandahåller vårdtjänster till 1 000 personer.  Arbetskvaliteten på 
kooperativet är hög eftersom dess sätt att arbeta är mycket inkluderande. Detta stärker moralen och ser till att 
man får ett stabilt team. Arbetarna är nöjda och tillfreds med sitt arbete och kan kommunicera åsikter och lägga 
fram förslag på förbättringar. 

Spazio Aperto Servizi (Tjänstebolaget Öppna rum) – en mängd olika tjänster för personer som är i behov av 
hjälp 

Spazio Aperto Servizi i Milano är ett socialt kooperativ av typ A. Det tillhandahåller sociala tjänster inom ramen 
för den italienska lagstiftningen. Det organiserar fritids- och utbildningsaktiviteter på 100 skolor, främjar 
uppfostran och ger stöd till offer för trauman och barnmisshandel. Det ger stöd i hemmet till vuxna som hamnat 
i kris och medlar i konflikter mellan föräldrar och barn. För personer med funktionsnedsättningar tillhandahåller 
kooperativet omsorg på vårdhem, dagcenter, sommarläger, vård under semestrar och avlastande vård. 

Åttio procent av de anställda är kvinnor och de flesta arbetar deltid. Arbetsmiljön främjar personliga relationer 
och att personerna delar med sig av saker. Kooperativet har gjort stora investeringar i utbildning, båda vad gäller 
driften och förvaltningen. 

Medlemmarnas deltagande i utformningen av affärsplanen bidrar till att öka deras motivation och engagemang 
för att  uppnå de mål som anges i planen, minskar frånvaron, personalomsättningen och problemen med 
utbrändhet. Det ökar också kvaliteten på de tjänster som kooperativet tillhandahåller, och gör dem mer 
anpassningsbara. 

Brukarna är involverade i förvaltningen av tjänsten genom en kontinuerlig dialog som syftar till att: 

• Kunna erbjuda en skräddarsydd tjänst som uppfyller brukarnas verkliga behov;

• Förbättra tjänsten;

• Upptäcka nya verksamhetsbehov;

• Utveckla nya aktiviteter som utformas tillsammans med brukarna – för att möta deras behov – och som 
genomförs med deras aktiva deltagande.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Barnomsorgskooperativ) – Mer egenmakt till holländska barnvårdare 

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands grundades 2018 och  kooperativets huvudsakliga syfte är att 
tillhandahålla professionella tjänster till barn i åldrarna 0 till 13 år. 

I Nederländerna tillhandahålls normalt barntillsyn via olika barnomsorgsagenturer. Många barnvårdare är 
nu fristående entreprenörer. Egenföretagare med andra ord. Men de måste ändå fortsätta att arbeta via en 
barnomsorgsagentur, utan att ha kontroll över professionaliseringen och erkännandet av sina arbetsinsatser. 

Kooperativet skapades ursprungligen av en grupp dagbarnvårdare som ville strukturera sitt jobb för att bättre 
kunna specialisera sig och erbjuda professionella tjänster. Och framförallt för att inte behöva vara beroende av 
företagen i sektorn. De bedriver sin verksamhet på ett självständigt sätt, utan att behöva söka godkännande 
från Nationella barnomsorgskontoret som agerar på regeringens vägnar som en mellanhand mellan föräldrar 
och barnvårdarna. De tar gemensamma beslut om riktlinjer, utbildning, arbetsvillkor och tariffer. Kooperativ är 
också ett kraftfullt verktyg för att göra det möjligt för dessa arbetare att ha kontroll över sina arbetsförhållanden. 

Till skillnad från om de skulle jobba via en barnomsorgsagentur så erhåller barnvårdaren hela betalningen från 
föräldrarna. Varje barnvårdare betalar sedan en medlemsavgift. Vinsterna investeras i utbildning eller återförs 
till barnvårdarna. På detta sätt bidrar alla till en större yrkeskunnighet och en barnomsorg av högre kvalitet. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Centrum för personliga tjänster)– PHS-leverantör till hela 
Frankrike 

MDSAP lanserades 2012 och är ett kooperativ som för samman cirka 700 organisationer som levererar 
personliga tjänster och hushållstjänster (PHS-tjänster). MDSAP, som bedriver verksamhet över hela Frankrike 
sedan starten, började med att tillhandahålla trädgårdstjänster, städning, administrativa tjänster och IT-tjänster. 
Dessa branscher utgör 90 % av kooperativets verksamhet. Det har nyligen utökat sitt utbud genom att leverera 
hemtjänster till äldre. Verksamheten baseras på sammanslagning av resurser (ekonomiska, mänskliga, know-
how, osv.) och vilar på sex kärnvärderingar: oberoende, engagemang, resurssammanslagning (poolning), 
demokrati, aktieinnehav och solidaritet. MDSAP medlemmarna kan dra nytta av en licens som tillåter dem att 
tillhandahålla PHS-tjänster i enlighet med lokala och regionala regler, plus att de får tillgång till support för att 
säkerställa en hög servicekvalitet. Medlemmarna fattar beslut och väljer sina ledare på ett demokratiskt sätt vid 
generalförsamlingen, enligt principen ”en medlem, en röst”. 
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Ireland’s Great Care Co-op (Great Care Co-op från Irland) 

Migrant Rights Center Ireland (MRCI) (Centrumet för migranträttigheter, Irland) stödjer hushållsarbetare, 
tvångsarbetsoffer, studenter och odokumenterade arbetare och familjer. De hanterar för närvarande cirka 2 
000 ärenden per år. Det står upp för de papperslösa migranternas rättigheter och fortsätter att fokusera på 
kollektiva åtgärder för att skapa starkare samhällen och bättre arbetsplatser. 

MRCI håller för närvarande på att starta Irlands första vårdkooperativ som drivs av migranter. Great Care 
Co-op startade sina aktiviteter i februari 2020 i Dalkey-/Dun Laoghaire-området i sydöstra Dublin. Projektet 
fick stöd från den irländska regeringen och Europeiska socialfonden 2014–2020, som en del av programmet 
för anställbarhet, inkludering och lärande (PEIL) 2014–2020. Det erbjuder hushålls- och vårdtjänster till äldre 
människor och använder ett mångsidigt tillvägagångssätt som involverar informella vårdgivare samt formella 
hälso- och sjukvårdstjänster (allmänläkare, sjuksköterskor från folkhälsan, fotvårdare, tandläkare och 
arbetsterapeuter) vid utformningen av vårdplaner. Med sin arbetarägda affärsmodell bygger kooperativet på 
att investera i sin personal, i syfte att minska personalomsättningen. Organisationen och tjänsterna förvaltas 
och utförs av vårdpersonal från frontlinjen som arbetar i sina lokala områden. 
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En lämplig rättslig ram och skattemässiga förmåner 
För att främja utvecklingen av kooperativ bör stater inrätta lämpliga rättsliga ramar och regelverk som hjälper till att skapa 
möjligheter till skattelättnader, tillhandahålla stöd samt tillgång till offentlig upphandling och andra marknader. 

I många länder klassas sociala kooperativ automatiskt som ideella organisationer och därför kan de dra nytta av 
skattelättnader. På nästan alla platser ger skatteregler för kooperativ skattelättnader på tillgångar om dessa placeras i en 
odelbar reservfond. 

Tillämpning av sociala klausuler vid offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är en mycket viktig marknad för tillhandahållandet av personliga tjänster och hushållstjänster 
eftersom många av dessa tjänster tillhandahålls av lokala myndigheter genom anbud. Kooperativ är kända för, särskilt 
inom socialtjänsten, för att tillhandahålla högkvalitativa och prisvärda tjänster som tar hänsyn till användarnas och 
familjernas behov. När lokala myndigheter beslutar att lägga ut dessa tjänster på offentligt anbud, kan de använda 
sociala klausuler för att göra det enklare för kooperativ och sociala företag att delta i processen. Tack vare EU:s nya 
direktiv gällande offentlig upphandling (direktiv 2014/24/EU) har upphandlande myndigheter flera sätt att främja offentlig 
upphandling som är socialt ansvarsfull. Många av dessa bestämmelser (reserverade avtal, ett enkelt system för sociala 
tjänster, ett kriterium för förhållandet mellan kvalitet och pris) kan förbättra kooperativens tillgång till offentliga anbud 
för PHS-tjänster. I synnerhet bör offentliga köpare använda sig av ”ett enkelt system" (light regime, paragraf 74–77 i 
direktivet) som erkänner att sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster samt andra tjänster som tillhandahålls direkt 
till personer har mål, typer av användare och egenskaper som skiljer sig från andra tjänster. Plus att de bidrar till social 
sammanhållning och social inkludering, särskilt vad gäller utsatta grupper. 

Implementering av samplanering i socialpolitiken 
En samordnad planering i socialpolitiken, och särskilt vid offentliga myndigheters utformning av PHS, innebär att alla 
intressenter måste engagera sig aktivt. Bland annat bör man ta med de kooperativ och sociala företag som är ansvariga 
för att tillhandahålla tjänsterna i beräkningarna och se till att deras röster blir hörda. 

Kooperativ har en nära kontakt med samhället och är bäst lämpade för att förstå användarnas behov. Lokala myndigheter 
bör uppmuntras att använda specifika verktyg som gynnar omorganisation, egenmakt samt tjänstenätverk och 
tjänsteinsatser så att de programmeras och implementeras som ett integrerat system. Det ska vara ett system där alla 
intressenter är involverade, på både kort och lång sikt. 

Främja stöd (ekonomiskt och icke-ekonomiskt) 
Arbetare och sociala kooperativ inom PHS-sektorn ställs inför en rad svårigheter vad gäller: 

• tillgång till bankkrediter (brist på säkerheter, lågt kapital osv.)

• brist på färdigheter och kunskaper vad gäller bedrivande av affärsverksamheter och ekonomi

• logiken hos den finansiella marknaden är inte utformad för att stödja deras utveckling (socialt värde kontra ekonomisk 
avkastning)

• minskning av offentlig finansiering och allt större restriktioner vad gäller de offentliga finanserna

• användning av kriteriet ”det billigaste alternativet” vid offentliga upphandlingar

Det är särskilt viktigt att leta efter innovativa lösningar inom detta område. 
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Vad gäller finansiering, bör kooperativ ha tillgång till en fullständig finansieringskedja. 

Finansiella instrument för att stödja sociala företag och kooperativ inom PHS-sektorn, bör kombinera olika typer av 
finansiering så att de passar alla stadier av företagets livscykel. De bör kombinera bidrag (för nystartade företag) med lån 
för etablerade verksamheter. De kan även inkludera instrument för kapital och säkerheter. Den operativa förvaltningen 
av medel bör organiseras och placeras så nära basen som möjligt. Dessutom bör offentliga myndigheter som inte känner 
sig trygga med att hantera lån, försöka börja samarbeta med sociala finansinstitut. Detta eftersom de känner till sektorn 
och bättre kan utvärdera det sociala värdet och de specifika behoven hos företag inom den sociala ekonomin (till exempel 
support och teknisk rådgivning). 

Förutom ekonomiskt stöd kan organisationer även tillhandahålla icke-ekonomiskt stöd, till exempel kooperativa föreningar, 
centrum som stödjer affärsverksamhet samt konsortier. Dessa organisationer erbjuder utbildning, juridisk rådgivning 
samt affärs- och skatterådgivning, coachning, marknadsföringsstöd och många andra tjänster som är grundläggande både 
för skapandet av kooperativ och för deras utveckling. Därför bör de främjas och stödjas av offentliga myndigheter, både 
på nationell och lokal nivå. 
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HUR MAN SKAPAR 
KOOPERATIV I 
PHS-SEKTORN 

>>
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Vad finns det för behov i er sociala miljö? 

Kooperativ är utgör en del av den sociala och ekonomiska miljö där de är verksamma: grundandet av dem har ofta sitt 
ursprung i ett konkret behov eller en möjlighet.  Det första steget är att fastställa om den tjänst som ert kooperativ 
ska tillhandahålla kommer att uppfylla människornas behov och att de kommer att använda den. Innan man startar en 
affärsverksamhet, och oavsett vilken typ av kooperativ ni tänker starta eller dess storlek, är det mycket rekommendabelt 
att göra någon typ av marknadsundersökning. Det finns ett antal metoder och verktyg för att utföra en behovsprövning. 
Tänk på att det mest troligt redan finns många PHS-tjänster som tillhandahålls av samhället. De kan vara formellt eller 
informellt organiserade samt stödjas av offentliga förvaltningar eller vara självorganiserade. Kartläggningen av PHS-tjänster 
kräver att ni gör en granskning av de intressenter som redan är verksamma i området. Att stämma möte med dem och 
presentera din idé gör att ni kan testa projektets relevans och dra nytta av externa kunskaper och erfarenheter. Med hjälp 
av denna information kan ni sedan anpassa er idé.  Detta steg är också en möjlighet att identifiera potentiella, framtida 
partners för ert kooperativ. 

Medlemskap 

Det huvudsakliga målet med ett kooperativ är att uppfylla sina medlemmars behov. Vilka personers behov ska ni rikta in 
er på? 

• Personalkooperativ: Ägs och förvaltas av dess anställda, som är majoritetsägare vad gäller aktierna i bolaget. 
Kooperativet existerar till förmån för sina arbetstagare;

• Flerpartskooperativ: medlemmarna kan vara anställda, brukare, grannar, leverantörer ... Alla som är involverade i 
var kooperativet gör och hur det gör det. På ett vårdhem till exempel så är medlemmarna de boende, personalen, 
släktingarna och kanske till och med socialtjänstemän. Man bör var varse om att flerpartsformen inte alltid omfattas 
av nationella lagstiftningar, eller ens är tillåten.

Ett kooperativ måste vara en lönsam affärsverksamhet. Liksom alla företag kommer de flesta kooperativ att sträva 
efter att få in tillräckligt med inkomster. Och inte bara för att täcka kostnader utan för att verkligen tjäna pengar. Det är 
medlemmarna som bestämmer om detta överskott ska återinvesteras i verksamheten, fördelas mellan medlemmarna 
eller ges till samhället. Du måste vara säker på att ert kooperativ kommer att generera intäkter från de varor eller tjänster 
det tillhandahåller. 

IDENTIFIERING AV BEHOV: 
VILKA ÄR ERA MÅLSÄTTNINGAR? 1 
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Människor är den grundläggande komponenten i ett kooperativ. Att arbeta kollektivt är en styrka men det kan också vara 
en utmaning! Att hitta och föra samman motiverade människor är ett viktigt steg i ert samarbetsprojekt. Beroende på 
storleken och formen på det kooperativ ni försöker skapa, men också på de tillgängliga resurserna, kan er organisation 
uteslutande förlita sig på volontärer, involvera arbetstagare eller anställa personal. Men för att starta ett kooperativ 
behöver ni hur som helst ha ett motiverat och pålitligt team för att göra det till en framgång. 

Ett tjänstekooperativ med flera parter involverar normalt: 

• organisatörer, det vill säga, personer som etablerar kooperativet och den fortgående planeringen, som en styrgrupp 
eller förvaltningskomitté;

• arbetstagare/volontärer, det vill säga, formella och/eller informella tjänsteleverantörer (sjuksköterskor, släktingar 
osv.);

• brukare, det vill säga tjänsteanvändare.

Att involvera externa intressenter (den offentliga förvaltningen, vårdgivarorganisationer, lokala icke statliga organisationer 
osv.) kan också skapa en ytterligare tillgång för din organisation. Till exempel vad det gäller offentligt stöd och extern 
finansiering, samt även erfarenheter och know-how. Denna modell bör anpassas efter gruppens storlek och förmågor. 

HUR NI KAN SÄTTA SAMMAN 
ERT KOOPERATIV2 
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Nu när ni har identifierat behovet, ska ni ta itu med och samla en aktiv och pålitlig grupp av människor för att delta i 
projektet. Ni måste ställa er frågan: Hur kan denna affärsidé förvandlas till en livskraftig verksamhet? Detta steg syftar till 
att hjälpa er att: 

• genomföra en marknadsundersökning

• skapa en affärsplan

• skapa en finansiell plan

Ni måste träffa externa partner och mobilisera resurser Detta steg är också utformat för att uppmuntra er att kommunicera, 
dela idén med er omgivning och anpassa den till externa begränsningar, för att öka era chanser att lyckas. 

Marknadsundersökning 

Bilden av er kooperativa idé blir tydligare och tydligare. I detta skede är det viktigt att få en djupgående förståelse för 
brukarnas känslor och vad de föredrar. Detta kommer att utgöra en grund för att ni ska kunna fastställa vilka tjänster ert 
kooperativ ska tillhandahålla, och hur ni ska marknadsföra dem i området. 

Även om ni i detta steg säkert får input från den första behovsprövningsstudien (se steg 1), bör en marknadsundersökning gå 
ett steg längre. Den syftar till att ställa de tjänster som ni planerar att leverera mot den ekonomiska och sociala verkligheten. 
Även om det finns ett behov och det har identifierats, måste verktygen för att hantera det stämma överens med användarnas 
förmågor, uppfattningar och vanor. Detta för att ni ska lyckas ta er in på marknaden. Marknadsundersökningen hjälper er 
att identifiera och förutse potentiella möjligheter och hinder och anpassa ert projekt därefter. 

Upprätta en affärsplan 

Nu när ni har samlat in den viktigaste informationen om ert kooperativa företag, är ni redo att ta fram en skiss till en 
affärsplan. Affärsplanen formaliserar kooperativets mål och hur dessa mål ska uppnås och finansieras. Att upprätta en 
affärsplan är väldigt viktigt, även om det kan verka vara ett arbete som tar lång tid och är tråkigt. Det gör att ni kan klargöra 
och organisera er implementeringsprocess vad gäller projektet, inte bara för er själva utan även för alla andra intressenter. 
Detta gäller oavsett om det handlar om framtida medlemmar eller partner (i synnerhet potentiella investerare). 

Helst bör alla framtida kooperativmedlemmar vara involverade i detta viktiga skede, för att utveckla en delad förståelse för 
organisationens mål och operativa processer. Detta är särskilt viktigt när kooperativet innehåller olika typer av medlemmar, 
som är fallet i flerpartsorganisationer. Olika grupper kan ha olika behov, tillvägagångssätt, bakgrunder och förväntningar. 
Dessa kan komplettera varandra, eller vara motstridiga. Skapandet av en affärsplan är en möjlighet att konfrontera dessa 
idéer och uppnå samförstånd, vilket är viktigt för att säkerställa organisationens framtid. 

Skapa en finansiell plan 

Finansplanen är en grundläggande del av affärsplanen. Denna plan ska ge en översikt över kooperativets intäkter och 
utgifter, dess årliga resultaträkning och dess kassaflödesprognos. 

Att starta en (kooperativ) verksamhet kräver en inledande investering: mängden kapital som behövs för startfasen är 
beroende av nationella bestämmelser. Men det beror även på organisationens behov gällande vilken typ av aktiviteter 
som man planerar att bedriva (inköp av material, löneutbetalning under de första månaderna, kommunikationsutgifter 
osv.). 

Man kan välja att använda flera olika finansieringskällor. Den första nivån bör dock alltid vara medlemmarnas bidrag, i 
form av kooperativa aktier. Aktiepriset bör således vara en rättvis balans mellan medlemmarnas ekonomiska kapacitet 
och kravet på affärsinvesteringar. 

PLANERING AV 
VERKSAMHETEN3 
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Grunden för ert kooperativa projekt är nu lagd: ett motiverat team har satts ihop, en lönsam affärsmodell har tagits fram 
och de viktigaste stegen för att förverkliga er idé har identifierats. Innan ni faktiskt startar verksamheten, kan ni överväga 
att söka hjälp via externa stödmekanismer. Kooperativa förbund kan ge er affärsstöd och relevant information om praktiska 
aspekter av den dagliga verksamheten på kooperativ, som till exempel:

• juridiskt stöd

• konsolidering och implementering av affärsplanen

• definiering av en marknadsföringsstrategi

• tillgängliga finansieringsmekanismer

• utbildning (förvaltning av kooperativ, utveckling av personalresurser osv.)

Insamling av pengar 

I normala fall äger kooperativ ingenting i startfasen. Ni kan därför ställas inför med en brist på kapital, vilket hindrar er från 
att göra de inledande investeringar som krävs för att få igång verksamheten. Man kan överväga att använda olika externa 
finansieringskällor och deras tillgänglighet och relevans varierar från land till land. De kooperativa förbunden kan troligen 
ge er relevant teknisk information som passar just ert projekt. 

Tänk på att dessa finansieringskällor kan komplettera varandra. Att skapa ett finanspaket – en blandning av olika typer 
av finansieringar under olika perioder – kan vara ett billigare och bekvämare alternativ. Om ni funderar på att ta ett lån 
bör ni också försöka bedöma exakt vad ni behöver: att låna mer pengar än vad som behövs tvingar er att betala ränta 
och återbetala pengar som ni faktiskt inte använt. Bedömningen bör göras utifrån er finansplan, som måste innefatta alla 
återbetalningar av lån och räntebetalningar. 

MOBILISERING AV PARTNER- OCH
STÖDORGANISATIONER 4
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Det är nu dags att fastställa de interna regler för förvaltning och registrera ert kooperativ enligt gällande lag i det land 
där ni ska vara verksamma. Ni bör också överväga på hur er organisations eventuella förhållande till den kooperativa 
rörelsen. Att bli medlem i ett förbund för kooperativ kan göra det möjligt för er att dra nytta av stöd, rådgivning och 
samverkanssynergier, även efter etableringsfasen. 

Bildandet formaliserar de grundläggande reglerna för ert kooperativ och ger detaljerad information om varför organisationen 
skapades, vad dess huvudsakliga principer och mål är, vad den ska göra (vilka tjänster den har för avsikt att leverera) och 
hur den är organiserad. 

Medlemskapsreglerna bör ligga i linje med den första principen för kooperativ: ”öppet och frivilligt medlemskap”. Detta 
betyder inte att ni måste låta vem helst gå med i ert kooperativ men att villkoren för att bli medlem ska vara objektiva och 
icke-diskriminerande. 

Medlemskapskriterierna måste övervägas på ett mycket noggrant och strategiskt sätt.  Har ert kooperativ som mål att 
rekrytera ett stort antal medlemmar? Eller är det tvärtom, att hålla antalet aktiva medlemmar så lågt som möjligt? Kommer 
tjänsterna endast att tillhandahållas till medlemmar, eller kommer de också att vara tillgängliga för icke-medlemmar? Om 
ni valde en modell med flerpartsorganisation, och beroende på lokal lagstiftning: Bör förfarandet för att bli medlem och 
villkoren vara likvärdiga för alla typer av medlemmar? 

Medlemskapssystemet har en nära koppling till den styrningsmodell som du vill skapa. 

Styrningen ser till att ni kan organisera kooperativets dagliga verksamhet på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att hitta 
mekanismer som gör att man får både ansvarsskyldighet och öppenhet. Detta för att minimera riskerna för medlemmarna 
samtidigt som man ser till att organisationen blir inkluderande. 

SÄTTA UPP
STRUKTUREN5 
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Nu när kooperativet har skapats och är på väg att börja tillhandahålla tjänster, kommer följande instrument att komplettera 
er verktygslåda och göra er helt redo för detta nya äventyr: 

1. Öppna ett bankkonto i kooperativets namn. Överväg att använda kooperativa banker: de kan erbjuda tjänster som 
passar er och intressanta rabatter;

2. Om ni förväntar er att snabbt nå upp en betydande omsättning, kan det vara klokt – eller till och med obligatoriskt – 
att utse en revisor eller oberoende granskare. Kontrollera vilka krav som gäller för ert kooperativ med den nationella 
kontaktpersonen;

3. Om ni planerar att rekrytera ett sekretariat, överväg om ni behöver utse en eller flera styrelseledamöter;

4. Skapa kontorsmaterial för kooperativet (visitkort, firmabrevpapper osv.);

5. Se till att ni verkligen har koll på de interna processerna för administration och styrning. Ni kan redan nu upprätta en 
bolagsordning;

6. Överväg att ta ut en försäkring för kooperativet. Vad gäller banktjänster kan kooperativa försäkringsbolag erbjuda 
intressanta produkter;

7. Ta fram en kommunikationsstrategi och tänk på organisationens närvaro på internet och domännamn. Ni kan visa er 
kooperativa identitet med ett domännamn som slutar på .coop (http://identity.coop);

8. Planera verksamhetsåret, inklusive förberedelser för slutet av räkenskapsåret och den kommande, ordinarie 
bolagsstämman.

STARTA 
VERKSAMHETEN6
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