Inledning

Introduction

Detta introduktionsmaterial går igenom de viktigaste frågorna
kring affärsidé, organisation, verksamhetsplan och vad som krävs
för att bilda ett kooperativ – starta företag tillsammans.
Det är tänkt för Dig som går och bär på en idé om att etablera
en verksamhet tillsammans med några andra. Ni har kanske erfarenheter från någon offentlig verksamhet eller arbetar som
privatanställda?
Ni ställs inför många och grundläggande frågor. Arbeta igenom
de olika temana ordentligt och tillämpa dem på Er egen verksamhetsidé! I slutet av boken hittar Ni ingångar till de som kan stödja
Er i det fortsatta utvecklingsarbetet för att forma ett nytt kooperativ.
Detta introduktionsmaterial har utarbetats av Björn Ericson, som
skrivit en lång rad böcker inom folkbildningsområdet. Materialet
har testats mot våra erfarenheter från många års rådgivning till
blivande och verksamma kooperativ. Det är vår förhoppning att
detta introduktionsmaterial skall göra flera beredda att kasta loss
och låta de egna idéerna ta form i en ny, kooperativ verksamhet!

This introduction covers the most important questions on business
ideas, organisation, business plan, and what is needed to form a
cooperative activity – cooperative business together with others.
It´s for you who have an idea of starting an activity or business
together with some other people. Maybe you have experience
from some community work or work as an employee in a private
company?
You are faced with many basic questions. Work through the
separate themes thoroughly and apply them on your own idea! At
the end of the book you find some tips on others who may support
you in the further development of your activity.
This introduction material has been produced by Björn Ericson,
the author of a long line of books in the field of adult education.
The material has been put to the test against our experiences from
many years of counselling cooperatives, both functioning and
cooperatives in the making. It is our hope that this introduction
material will make more people ready to let their own ideas shape
new, cooperative activities!
As usual, old truths are still true – if you wish to realise the good
Det är som vanligt gamla sanningar som gäller – om man vill
förverkliga de goda idéerna krävs hårt arbete och att man delar på ideas hard work is needed and you should share pros and cons in
true comradely spirit. In other words: Good luck!
fram- och baksteg i sann kamratlig anda!
Borlänge in the autumn of 2016

Borlänge hösten 2016

Björn Ericson & Bengt Sundgren

5

Innehåll				

Content

Starta ett gemensamt företag				
7
En god idé						10
Val av företagsform					12
Ekonomisk förening					13
Pröva en god idé						16
Ni har en utarbetad idé					
18
Förädla idéerna						20
En realistisk kalkyl					22
Sammanfattning (av kalkylerna)				29
Vem vill göra vad?					30
En demokratisk organisation				32
Arbetsorganisation					34
En plan kan vara bra att ha!				
36
Uppföljning och utvärdering				38
Bilda en ekonomisk förening!				
40
Kooperativ – en gammal men aktuell modell		
42
En internationell rörelse...				43
Här kan Ni få hjälp & stöd!				
43

Starting a cooperative					
7
A good idea						10
Choosing the form for the activity			
12
Economic association					13
Try out a good idea					
16
You have an established idea				
18
Improve the ideas					20
A realistic calculation					22
Summing-up (the calculations)				29
Who wishes to do what?				
30
A democratic organisation				32
Work organisation					34
A plan might be handy!					
36
Monitoring and evaluating				38
Form an economic association!				
40
Cooperation – an old but up-to-date model		
42
An international movement...				43
Here is help and support!				
43

6

Starta ett gemensamt företag?

Starting a joint venture?

Många människor funderar på hur man kan skapa en ny verksamhet
eller starta ett företag. Några känner för att utveckla lokalsamhället
utifrån behoven i grannskap och byar. Andra har sett nya behov
växa fram – service för gamla i nya former eller en butik med ett
sortiment anpassat för människor med andra matvanor. Kanske
har man tankar om en helt ny produkt.
Om man samsas kring en gemensam idé kan det vara lättare att
starta och man kan använda sig av varandras kunskaper, erfarenheter och kontakter.

Many people think about how to create a new activity or start a
new business. Some wish to develop the local society towards the
needs of neighbourhoods or villages. Others have seen new needs
emerge – service for the elderly in new forms or a store having
goods for people with other food traditions. Maybe they are thinking of a wholly new product.
Having a mutual idea sometimes makes it easier to get going
and you may benefit from each others knowledge, experiences
and contacts.

Kooperativ?

Cooperatives?

Kooperativ har en lång tradition. Den bär idag namn som LRF,
Coop, HSB, Riksbyggen m. fl. Den finns också en ny kooperation,
som växer i skuggan av den etablerade kooperativa rörelsen.
Här hittar Du det lilla gårdsbageriet som satsat på KRAV-odlat
bröd. Eller personalgruppen som tog över driften av äldreboendet
och sköter hemtjänsten på flera språk.
Här återfinns hantverkare som har olika yrkeskunskaper och
samverkar för att bredda sitt affärsområde. Men också bönderna,
vana med samverkan i bondekooperationen, som utvecklat ”Allservice-kooperativet” för att snickra, plantera och odla åt andra.
Eller ett arbetskooperativ, som tagit över servicen för en större kommunal anläggning; städar, målar, byter lampor osv. Eller behovet av
en öppen förskola för barnen eller fritidsaktiviteter.
Alla kooperativ grundar sin verksamhet på att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen och att man delar på det gemensamma resultatet.

Cooperatives have a long tradition. Today in Sweden it has names
like LRF, Coop. HSB, and Riksbyggen et al. There is also a new
cooperation, which grows in the shadows of the established cooperative movement.
Here you find the small farm bakery, making ecological bread.
Or the staff that took over the home for elderly and gives home
service in different languages.
Here are craftsmen from different branches working together
to widen their business area. But also farmers, familiar to farming
cooperation, that have developed “The All Service Cooperation” for
carpentry, planting and cultivating for others. Or a new working
cooperative, taking over the service for a large municipal facility.
Cleaning, painting, changes light bulbs etc. It may be there is a need
for an open infant school or leisure time activities.
All cooperatives are founded on the principle of benefitting the
economic interests of the members and sharing of the joint results.
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Varför kooperativ verksamhet?

Why cooperative activities?

Vad kan motivera att man satsar på kooperativ verksamhet? I inledningen lyfte vi fram det gemensamma arbetet och möjligheten
till inflytande för var och en av medlemmarna. Det kan vara spännande att både äga och driva en verksamhet; se hur den utvecklas
och hur människorna påverkas av arbetet kring en gemensam idé;
att förverkliga en vision man går och bär på.
Kooperationen bygger på öppenhet, demokratiska styrformer och
ett aktivt deltagande från var och en av medlemmarna. Medlemmarnas behov och det verksamheten skall gagna står i centrum.
Den kooperativa idén utgår från:

Which are the motives for cooperative activities? In the introduction we pointed at the mutual work and the possibilities for every
member to have an influence in the activity. It may be exciting to
both own and operate a business, se it develop and how people
are influenced by working on a common idea, to realise a vision
you carry.
Cooperative activities lean on openness, democratic forms of
control and active participation from each member. The needs of
the members and what purpose the activity shall serve are central.
The cooperative idea emanates from:

1. Ett öppet medlemskap
Medlemskapet skall vara frivilligt och öppet för alla som kan tänkas verka för samma målsättning. Det skall vara lätt att gå in i och
ur kooperativet och därmed ge förutsättningar för både stabilitet
och förnyelse.
2. Demokratiskt styre
Det Ni äger gemensamt skall förvaltas och styras efter den demokratiska grundprincipen: en medlem - en röst!
3. Begränsad vinstutdelning
Utdelningen på Era insatser är begränsade. Syftet är inte i första
hand att ge avkastning på det insatta kapitalet. Det viktigaste är den
gemensamma ekonomiska nyttan och att kooperativet uppfyller
medlemmarnas behov och verksamhetens målsättning.
4. Rättvis fördelning
Eventuella överskott fördelas rättvist mellan medlemmarna.

1. An open membership
Membership shall be voluntary and open to all who wish to work
for the same ends. It shall be easy to join or leave the cooperative
and thus provide the basis for both stability and innovation.
2. Democratic form of management
What you jointly own must be managed by the democratic basic
principle: one member, one vote!
3. Limited payout of profit
The dividends of your input are limited. The purpose is not primarily to profit on the invested money. Most important is the common
economic benefit and that the cooperative fulfils the needs of the
members and the goal of the activity.
4. Fair sharing
Any surplus is divided fairly between the members.
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5. Upplysning
Kooperativa föreningar skall ge information om de kooperativa
idéerna till alla som kommer i kontakt med verksamheten.
6. Samverkan
Ett kooperativ skall aktivt samarbeta med andra kooperativ på såväl
lokal, nationell som internationell nivå.
7. Samhällssyn
Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av det
lokala samhället.
Vi kan sammanfatta detta i följande förhållningssätt:
Kooperation är en metod för att i demokratiska former lösa
gemensamma ekonomiska, kulturella och sociala behov. Den
är ett sätt att med begränsade ekonomiska insatser genomföra
en vision. Kooperationen bygger på den egna kraften, mångas
styrka och tron på att människor vill samarbeta, ta ansvar och
stödja varandra!

5. Information
Cooperative associations are to give information on the cooperative
ideas to all who come into contact with the activity.
6. Cooperation
A cooperative activity shall cooperate actively with other cooperatives on local, national as well as international levels.
7. Views on society
Cooperative associations work towards a sustainable development
of the local society.
We may summarise this as follows:
Cooperation is a method for solving common economical, cultural
and social need by democratic means. It is a way to realise a vision in spite of limited resources. Cooperation is founded on the
strength of the individual, the power of the many and the belief
that people wish to cooperate, take responsibility and support
each other!

Ekonomisk förening

Economic association

Vad har då den ekonomiska föreningen för fördelar jämfört med
andra företagsformer? Föreningen är en demokratisk företagsform
som ger stort inflytande för medlemmarna. Den är till för medlemmarnas ekonomiska intressen, även om vinsterna inte alltid räknas
i pengar. Man råder över de egna villkoren.
Dessutom kan den ekonomiska insatsen begränsas (att starta
ett Aktiebolag till exempel kräver minst 50 000 kr i startkapital)
och lagen om ekonomiska föreningar ger stöd och stadga åt verksamheten.

What are the advantages of an economic association compared
to other forms of business? The association is a democratic form
for business giving the members great influence. Its purpose is to
serve the economic interests of the members, even if the profits
not always are monetary. You have control over your own terms.
Also, the economic deposit may be limited (starting a joint-stock
company requires at least 50 000 SEK as a starting capital) and the
law on economic associations supports and gives stability for the
activity.
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En god idé

A good idea

Vad krävs det då för att driva en verksamhet i kooperativ form? Det
viktigaste är som vanligt att man har en verkligt bra verksamhetseller affärsidé. Det skall vara något som folk frågar efter - en produkt
eller verksamhet - som betyder något för andra människor. Det kan
gälla vård och omsorg inom den offentliga sektorn t. ex. Det kan
vara ett eftersatt behov inom omsorgen om handikappade. Eller en
ny vara som bäst produceras med gemensamma insatser. Utan en
hållbar efterfråga blir verksamheten oftast bara ett kortlivat försök!

What are the demands for operating a business in cooperative
form? Most important, as usual, is that you have a really good idea
for your activity or business. Something people ask for- a product
or activity- meaningful to other people. It can be about care in the
public sector for example. It may be a neglected need for care for the
handicapped. Or a new product best produced by collective efforts.
Without a sustained demand the activity most often is short-lived.
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Tänk efter före

Think before you act

Med verksamhetsidén som grund gäller det att ”tänka efter före”
With the idea as a basis it is paramount to “think before you
och då får man ställa sig en mängd olika frågor för att undersöka act” and there are a lot of questions to be made to investigate the
hållbarheten i idén:
sustainability of the idea.

Vilka är våra viktigaste målgrupper?
Vem är beredd att köpa våra tjänster eller produkter?
Vad är man beredd att betala för dem?
Hur ser konkurrensen ut?
Hur skall vi sälja vår verksamhet?
Hur skall vi organisera kooperativet?
Kommer det att gå ihop?
Har andra gjort något liknande förut?
Hur skall vi leda och styra verksamheten?

Which are our most important target groups?
Who is willing to buy our services or products?
How much are people willing to pay?
What is the competition like?
How should we advertise our activity?
How will we organise it?
Will ends meet?
Has this been done before?
What means to lead and govern our activity?

Många frågor blev det och ställ dem innan man startar en verk- Many questions there are, and put them forward before you start
samhet, för att slippa överraskas av dem, när det hela väl är igång! your activity, this will help to avoid surprises when the business
Alla svar lär ni inte finna, men tillräckligt många för att ni skall is running.
kunna veta om ni vågar satsa på att starta ett kooperativ.
You may not find all the answers, but enough to be sure of whether
you dare start your cooperative activity.
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