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ABSTRACT 

Titel: Ekonomisk förening – en fallstudie hos fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Ingela Jansson & Maria Stolt  

 

Handledare: Stig Sörling  

 

Datum: 2011 - Maj  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa villkoren samt fördelar och nackdelar med att 

bedriva en ekonomisk förening. Information om ekonomiska föreningar under vår utbildning 

har varit sparsam i förhållande till andra bolagsformer och vår studie har visat på att detta 

gäller allmänt i samhället.  

Våra forskningsfrågor är:  

Vad bidrar till att man väljer att bedriva en ekonomisk förening? 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med en ekonomisk förening?  

 

Metod: Vi har utgått ifrån den kvalitativa metoden med öppna intervjuer, där fyra stycken 

ekonomiska föreningar har studerats. Vi har även utfört två intervjuer med anställda på två 

olika banker för att få information om vilka villkoren är för ekonomiska föreningar vid 

företagsbelåning. Information har samlats in och bearbetats, för att sedan analyserats och är 

grunden till slutsatsen.  

 

Resultat & slutsats: Vår slutsats är att personer väljer att bedriva en ekonomisk förening för 

att de vill driva en verksamhet tillsammans med andra och att det personliga ansvaret saknas 

samt att det inte krävs något startkapital.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att inkludera flera 

intressenter och därmed få fler fördelar och nackdelar med en ekonomisk förening.  
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Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag är att vi som författare har belyst ekonomiska föreningar, 

genom att öka kunskapen om villkoren, för de som vill veta mer om företagsformen. 

 

Nyckelord: Kooperativ, Ekonomisk förening, Demokrati, Medlemmar, Finansiering 
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ABSTRACT  

Title: Economic association - a case study of four economic associations in Gävleborg. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Ingela Janson & Maria Stolt  

 

Supervisor: Stig Sörling 

 

Date: 2011 – May  

 

Aim: The purpose of this study is to point out the operating conditions for an economic 

association and the advantages and disadvantages there are to pursue in running an economic 

association. During our education, information about economic associations has been sparse 

compared to that about other business associations and our study has shown that this applies 

to society in general as well. 

 

Our research questions are: 

What contribute to decide to run an economic association? 

What are the advantages and disadvantages of an economic association? 

 

Method: We have used the qualitative method with open interviews, in which four different 

economic associations have been studied. We have also made two interviews with personal 

from two different banks in order to find out the terms for an economic association to obtain a 

mortgage. 

 

Result & Conclusions: Our conclusion is that people choose to engage in an economic 

association because they want to run a business together with others and the lack of personal 

responsibility as well as the requirement for initial capital.  

 

Suggestions for future research: A suggestion for future research is to include several 

stakeholders and thereby get more advantages and disadvantages of an economic 

association. 
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Contribution of the thesis: Our contribution is that we as authors have illustrated the 

economic associations, among other things by raising awareness of the conditions, for those 

who wants to know more about the corporative form. 

 

Key words: Cooperative, Economic association, Democracy, Members, Financing. 
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1. Inledning 

Detta kapitel omfattar en bakgrund, frågeställning, syfte samt avgränsningar, för att ge en 

överblick av det ämnesområdet som vi valt att undersöka och för att underlätta för läsaren. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet blev det nedskärningar inom den offentliga sektion som bidrog till att 

personer gick samman och bildade kooperativ. Det var främst nerdragningar inom skola, 

barn- och vårdomsorg. Det är en bidragande orsak till att antal kooperativa företag ökade i 

slutet av 1990-talet. (Sundin och Thörnquist genom Andersson 2010) Under 2000-talet har 

kooperativa föreningar ökat och är idag mer branschomfattande än tidigare. (Coompanion 

2008b)  

 

Det finns ett fåtal publicerade uppsatser, som behandlar ekonomiska föreningar. Vi har sett att 

författare i sina uppsatser, om kooperation och ekonomiska föreningar, har haft kontakt med 

företaget Coompanion. Företaget hjälper kooperativa företag med kostnadsfri rådgivning och 

coachning till personer som vill starta kooperativ verksamhet.  

 

Även om kooperativt företagande har ökat, så är företagsformen inget som vi har kommit i 

kontakt med i någon större utsträckning under vår utbildning. Därför tycker vi att det skulle 

vara intressant att studera ämnet närmare genom att belysa ekonomiska föreningar, som är en 

kooperativ företagsform, samt att utöka våra egna kunskaper inom området. Intresset för 

ekonomiska föreningar väcktes hos oss efter att vi träffat en respondent hos företaget 

Coompanion. Detta möte gav oss information om olika kooperativa verksamheter. Mötet med 

respondenten mynnade ut i att vi även blev angelägna av att få en inblick i vad intressenter har 

för uppfattning till ekonomiska föreningar. Vi blev därmed nyfikna om det finns skillnader 

mellan ekonomiska föreningar och andra företagsformer när det gäller banklån. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att belysa villkoren för att bedriva en ekonomisk 

förening. Vi vill skapa en förståelse för hur aktörerna ser på fördelar och nackdelar med att 

bedriva en ekonomisk förening. Vi vill få inblick i om det är en fördel eller en nackdel att vara 

en sådan förening, vid företagsbelåning, eftersom en ekonomisk förening inte har kravet på en 

fast kapitalinsats. Vår uppfattning är att aktiebolag är något som de flesta människor har 

kunskap om medan ekonomiska föreningar är en bolagsform som det finns mindre kännedom 

om. Det är anledningen till att vi vill belysa detta ämne.  

 

Våra forskningsfrågor är:  

o Vad bidrar till att man väljer att bedriva en ekonomisk förening? 

o Vilka är fördelarna och nackdelarna med en ekonomisk förening?  

 

1.3. Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till mindre ekonomiska föreningar i Gävleborgs län. Vi har dock 

avgränsat oss till att inte nämna bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar i 

denna studie, även om dessa kan tillhöra en ekonomisk förening.  

 



10 

 

2. Metod 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet samt den valda metoden för datainsamlingen. 

 

För att på bästa sätt besvara forskningsfrågorna består denna uppsats av en kvalitativ 

undersökning. Undersökningen innehåller totalt sex intervjuer, var av fyra intervjuer inom 

olika branschinriktade ekonomiska föreningar samt intervjuer med respondenter på två olika 

banker i Gävle. I och med uppsatsens frågeformulering passar det bra att gå på djupet och 

därför vill vi använda den kvalitativa metoden bestående av öppna intervjuer.  

 

2.1. Kvantitativ metod 

Vid den kvalitativa metoden är det oftast text som ska bearbetas, men det förekommer även 

bearbetning av exempelvis ljudinspelningar. Vanligt vid inspelningar är att materialet skrivs 

ner för att lättare ha möjlighet att bearbeta materialet. (Patel och Davidsson 2003) Med den 

kvalitativa metoden ligger fokus på öppna frågor med färre respondenter och metoden går in 

på djupet, med frågor som skapar ett förtroende mellan forskaren och respondenten. Detta 

relaterar ofta i att en kommunikationsrelation uppkommer mellan parterna som i sin tur ger ett 

trovärdigt utfall. (Jakobsen 2002) Det är bra om forskaren har en förmåga att ha en helhetssyn 

över den kvalitativa forskningen och att forskaren under arbetsgången ständigt reflekterar 

eftersom helhetsbilden ideligen förändras. (Patel och Davidsson 2003) En nackdel med den 

kvalitativa metoden är att den ofta tar lång tid och är en intensiv metod, eftersom det är många 

variabler istället för många enheter. En kvalitativ metod är ofta lämplig för att få fram hur 

människor tolkar och förstår en given situation. (Jakobsen 2002)  

 

Eftersom vi vill fördjupa våra egna kunskaper om ekonomiska föreningar och skapa oss en 

förståelse för hur aktörer, som är verksam inom ekonomiska föreningar upplever 

bolagsformen, passar den kvalitativa metoden. Vi vill även få information från intressenter 

som inte är aktiva i någon ekonomisk förening, och har därför valt att inkludera aktörer hos 

banken. Detta för att få information om hur banken ställer sig vid företagsbelåning till 

ekonomiska föreningar. I ett tidigt skede i arbetet när vi samlade material läste vi oss till att 

ekonomiska föreningar har svårare att få banklån än ett aktiebolag. Detta bidrog till att vi 

kontaktade banken för att inkludera intressenter i studien. Detta för oss, till studiens 
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forskningsfråga om fördelar och nackdelar. Vi vill få information om det är en nackdel eller 

fördel att vara en ekonomisk förening vid företagsbelåning.  

 

Vi tolkar att den kvalitativa metoden är att föredra i denna studie, eftersom vi vill få 

aktörernas synpunkter. Vi efterfrågar förklarande svar som ger oss en större belysning inom 

området, än den kvantitativa metoden som är motsatsen till kvalitativa metoden, som skulle ha 

gett oss sifferunderlag och därmed inte gå på djupet i respondenternas svar. De respondenter 

vi har valt att intervjua är aktiva i föreningens styrelse samt chefer inom företagsbelåning. Vi 

bedömer att dessa respondenter är mest insatta i de frågor vi vill ha svar på och kan därför ge 

oss mest relevant information. Två av intervjuerna med aktörer i ekonomiska föreningar 

utfördes via telefon medan resterande av intervjuerna genomfördes via personliga möten. 

Under telefonintervjuerna har vi använt oss av högtalartelefon för att skapa en möjlighet att vi 

båda skulle kunna vara delaktiga under själva intervjun. Vår önskan var från början att 

genomföra alla intervjuer på plats men på grund av tidsbrist utfördes två telefonintervjuer. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon för att underlätta bearbetningen av 

materialet för oss som författare.  

 

2.2. Hermeneutik 

Författaren Lindholm (2001) skriver att hermeneutik handlar om ett samspel mellan tolkning 

av delar och tolkning av helheter. Det handlar om att gå i riktningen där man studerar, tolkar 

och försöker att förstå och där vi upptäcker en innebörd.  Vidare beskriver författaren den 

hermeneutiska cirkeln (spiralen), utgångspunkten i ett forskarobjekt är att börja med sin 

förhandsuppfattning av helheten och utforma den. Allt eftersom arbetet fortskrider får 

deltolkningarna en klarare bild och helhetsbildens uppfattning förändras, man får hela tiden 

nya uppslag och idéer. Författaren poängterar att tack vare arbetet med deltolkningarna växer 

gradvis nya helhetsuppfattningar och ny förståelse fram. Patel och Davidsson (2003) skriver 

att forskaren använder sin egen förståelse som ett verktyg vid tolkning och vilket ses som en 

tillgång för forskaren, att tolka och förstå det, man forskar inom och försöker där igenom att 

se helheten i problemet. Vidare hävdar författarna att genom att tolka hur mänskligt liv och 

tillvaro uttalas i språket, både det talande och det skrivande, samt av människors handlande, 

går det att bättre förstå andra människor. Inom hermeneutiken använder man sig av kvalitativa 

metoder där det då passar sig väl med att genomföra intervjuer som genererar i tolkningar av 

svaren man har fått.  
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Hermeneutik passar in på vårt sätt att genomföra studien genom att först få en helhets bild och 

förståelse vad ekonomisk förening står för. Vi har sedan gått vidare med att tolka och bearbeta 

det insamlade materialet. Lika som författaren Lindholm beskriver så har vi bearbetat vårt 

arbete som en hermeneutisk cirkel eftersom vi under hela arbetsprocessen går från 

deltolkningar till helheter. Vår uppfattning och helhetsbild, inom ämnet har under hela 

arbetets gång förändrats genom nya kunskaper.  

 

2.3. Aktörssynsätt 

Författarna Arbnor och Bjerke (1994) beskriver att utifrån aktörernas uppfattningar och 

tolkningar av verkligheten förklarar aktörssynsättet verkligheten. Verkligheten förklaras av 

den kunskapen aktören sitter inne med och den kunskapen är olika hos olika individer, men 

förklaras ur just den individens synvinkel. Forskningen i aktörssynsättet är uppdelad i tre steg; 

förförståelse, förståelse och efterförståelse. Steg ett, förförståelse bygger på skillnaden mellan 

forskarens verklighetsbild och aktörens bild av verkligheten. Det är viktigt att studera historik 

inom området för studien för att få förståelse om vad som styr aktörens handlande. Steg två, 

förståelse, att forskaren utvecklar förförståelsen genom att i dialog med aktören få en 

reflektion och uppfattning om den information som ges. Steg tre, efterförståelse, skapas 

genom kopplingar av tidigare förståelse, verklighet och teori.  

 

Vår belysning av empiridelen i studien utgår från aktörssynsättet eftersom vi valt att samla in 

material genom att göra individbaserade intervjuer och få personliga tolkningar och 

uppfattningar från våra respondenter. För att skapa oss en förförståelse har vi studerat ämnet 

genom litteratur och uppsatser för att sedan gå vidare med djupgående intervjuer och på det 

sättet få en verklighetsuppfattning med hjälp av intervjuer med aktörer. Vi har därigenom fått 

flera olika aktörers synvinklar, som vi sedan har analyserat och kopplat samman med det 

teoretiska ramverket. 

 

2.4 Urval  

Intervjuer i kvalitativa former är mycket tidskrävande eftersom arbetet före och efter 

intervjuerna tar mycket tid, bland annat förebereda och sammanställa dem. Därför har vi valt 

att begränsa oss till intervjuer inom Gävleborgs län. Vi har valt att inrikta oss på ekonomiska 

föreningar som är registrerade hos Bolagsverket och därmed även tillhör ett kooperativt 
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företagande. I vårt urval av ekonomiska föreningar har vi utgått från att de valda ekonomiska 

föreningarna ska vara av varierande storlek, det vill säga varierande medlemsantal och att de 

befinner sig i olika branschinriktningar. Med hjälp av Coompanion har vi gjort urvalet av 

ekonomiska föreningar. Vi valt att skicka mail till ett flertal aktörer i ekonomiska föreningar 

för att några dagar senare följa upp samtliga med telefonsamtal. Det var ett antal som tackade 

nej till att medverka, bland annat därför att de var på väg att avveckla den ekonomiska 

föreningen. Vi har valt att begränsa oss till intressenter inom bankbranschen och studien 

innehåller intervjuer med två aktörer från två olika banker. Vi är medvetna om att fler 

intressenter, till exempel inkludera skatteverket eller revisionsbyråer, hade tillfört fler röster 

och synpunkter. Vi har valt att begränsa oss till intressenter hos banken på grund av tidsbrist. 

 

2.5. Primär- och sekundärdata 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att välja rätt metod för att få fram relevant information. 

Enligt författaren är valet av metod grundat på uppsatsens utgångspunkt. Datainsamlingen har 

två huvudgrupper, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att ny data samlas in genom 

att gå direkt till informationskällan bland annat genom intervjuer och enkäter. Till skillnad 

från sekundärdata som är historisk data som har samlats in tidigare av andra än forskaren.  

 

Vi har studerat både primär- och sekundärdata. Primärdata i uppsatsen består av intervjuer 

med våra respondenter och den information vi fick, var på så vis ny och samlades in för första 

gången. Vi har studerat tidigare forskning och genom detta även använt oss av sekundärdata.  

 

Vid våra intervjuer med respondenterna har vi valt att ha frågor som är så öppna som möjligt, 

för att ge dem en möjlighet att berätta och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Det 

har även förekommit följdfrågor vid behov. Vid varje intervju har respondenten blivit 

tillfrågad om de godkänner att samtalet spelas in, vilket ingen av respondenterna avböjde. 

Samtalen har spelats in eftersom vi vill koncentrera oss på själva samtalet och undvika att 

tappa tråden genom att anteckna. Empiridelen anser vi är viktig i studien, eftersom vi får en 

möjlighet till en inblick i hur verklighetsuppfattningen skiljer sig från tidigare forskning. 

Genom den insamlade primärdatan har vi fått ta del av aktörernas egna erfarenheter och 

åsikter om vad som har varit den bidragande orsaken till att de bedriva en ekonomisk 

förening. Efter varje intervju har vi renskrivit och bearbetat materialet, som vi sedan har 

kopplat och analyserat till uppsatsens teoretiska ramverk.  
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Den sekundärdata vi har använt oss av i det teoretiska ramverk, är litteratur i form av böcker, 

uppsatser, rapporter och artiklar som berör ekonomiska föreningar och kooperativt 

företagande. Vi har varit i kontakt med en bibliotekarie på Högskolan i Gävle som har hjälpt 

oss att söka den information som är relevant för vår studie. Vi har använt oss av databaserna 

Emerald, Libris och Google scholar för att söka relevant litteratur för ämnet. Under arbetets 

gång har vi uppmärksammat att det inte finns så mycket forskning inom området ekonomiska 

föreningar. Detta har bidragit till att vi har haft problem att hitta relevant forskning. Många 

studier går på djupet när det gäller kooperation och vi har därför valt att inkludera denna 

forskning eftersom vi har valt att belysa vår studie på kooperativa ekonomiska föreningar. 

Arbetets teori- och empiridel kommer slutligen att analyseras och avslutas med en slutsats. 

 

2.6. Trovärdighet 

I vår belysning av bolagsformen ekonomisk förening har vi samlat in data och information, 

som vi har granskat och analyserat för att uppnå en god trovärdighet av materialet för vår 

studie. Något som vi tycker stärker studiens trovärdighet är att alla respondenter som vi har 

intervjuat godkände att bli namngivna i vår studie. Som nämnts tidigare har vi spelat in alla 

intervjuer vilket skapar en möjlighet att få med citat från respondenterna i vår fallstudie. Vi 

bearbetade varje intervju genom att skriva ner materialet för att få en text att arbeta med, som 

underlättade för oss som författare, att arbeta med underlaget. Alla aktörer har fått möjlighet 

att läsa igenom det empiriska materialet och godkänna texten, vilket vi anser stärker 

trovärdigheten. Vi är medvetna om att sex intervjuer kan upplevas som få och att vår slutsats 

omöjligt kan inkludera alla ekonomiska föreningar, men anser ändå, att våra slutsatser är 

trovärdiga för de ekonomiska föreningarna, som vi har belyst. 

 

Vi har valt en teori, som kan ge oss bredd om ekonomiska föreningar, eftersom vi har utgått 

från tryckt litteratur till forskningsrapporter. Vi är medvetna om att litteraturstudiens 

trovärdighet skulle öka om den innehöll fler forskningsrapporter och artiklar, men som 

nämnts tidigare så har vi haft problem att hitta relevanta forskningsrapporter som behandlar 

ekonomiska föreningar.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel behandlas teoretiskt material kring ekonomiska föreningar samt vissa 

jämförelser med aktiebolag. Det teoretiska ramverket utgör grunden för att senare kunna 

koppla analys till teori och slutsats till syfte. 

 

3.1. Kooperation 

Grundtanken med ett kooperativ är att personer med samma värderingar och mål ska kunna gå 

samman och driva en verksamhet. De ska tillsammans äga, styra och vinna fördelar med att 

driva en verksamhet och den finansiella risken är låg eftersom det inte är något anspråk på 

riskkapital. (Beck-Friis 2009) Enligt Thomasson et al (2007 s 316) kan ekonomiska 

föreningar endast bildas när det rör sig om kooperativ. De flesta kooperativ drivs som 

ekonomiska föreningar och är en juridisk form som lämpar sig bäst för människor som vill 

starta och driva företag tillsammans (Coompanion 2007b). Kooperation innebär att 

medlemmarna deltar som kunder eller leverantörer (Thomasson et al 2007 s 316).  

 

Den kooperativa affärsidén är jämförlig med ett aktiebolag. Den stora skillnaden mellan en 

ekonomisk förening och ett aktiebolag är att i ett kooperativ är det flera ägare med lika stor 

påverkan till skillnad från ett aktiebolag som kan ha en ägare. (Beck-Friis 2009) För att en 

ekonomisk förening ska kunna registreras måste den även vara kooperativ vilket innebär att 

föreningens medlemmar deltar i föreningens verksamhet. Skälet till detta grundar sig i att 

förhindra att det bildas ekonomiska föreningar där medlemmarna endast deltar med att satsa 

pengar. ( Hedström 2007 s 16) 

 

Enligt Nilsson (2011r) används uttrycken kooperativ förening och kooperativa företag, ofta 

som synonymer. Författaren ser dock en skillnad mellan de båda begreppen därför att en 

förening består av medlemmar, och en är kollektivt uppbyggd verksamhet, medan ett företag 

är ekonomiskt uppbyggt genom att företaget ägna sig åt en affärsmässig verksamhet. ”Ingen 

kooperativ föreningen kan rimligtvis existera utan att bedriva ekonomisk verksamhet, och 

inget kooperativt företag kan rimligtvis existera utan att ägas av en förening, i Sverige 

vanligen organiserad i associationsformen ekonomisk förening”(Nilsson 2011r s 2). 
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Mattsson och Olsson (2009) skriver att kooperativ förening har sju grundprinciperna som är; 

frivilligt och öppet medlemskap, demokratisk medlemskontroll, medlemmarna ekonomiska 

deltagande, självständighet och oberoende, utbildning, praktik och information, samarbete 

mellan kooperativa föreningar samt samhällshänsyn. 

 

En kooperativ förening ska vara frivillig och öppen för alla och den ska även styras av 

medlemmarna. Den är demokratisk och varje medlem har en röst. Varje medlem bidrar till 

föreningens kapital och betalar sin del av insatskapitalet som oftast tillhör föreningens 

gemensamma egendom. Kooperativet ska vara oberoende, om de till exempel ordnar ett 

externt kapital är det viktigt att föreningen behåller sin självständighet och skyddar den 

demokratiska medlemskontrollen. En kooperativ förening kan samarbeta med andra 

kooperativ för att stärka och effektivisera den egna föreningen samt att de bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. (Beck-Friis 2009 s 16) Jonsson och Widgren (2008u) har gjort en 

fallstudie på företag som är kooperativt och icke kooperativt. Författarna har undersökt om 

företagen följer de olika sju grundprinciperna och kommit fram till att kooperativa företag 

följer de sju grundprinciperna.  

 

Motiverade faktorer som är bidragande för att starta ett kooperativ är att man drar nytta av 

andra företag som har varit i liknande situationer, som kan påverka beslutet genom att ge goda 

råd och att man lär sig av varandra. (Coompanion 2007b)  

 

En nyckelfaktor, till att starta ett kooperativt företagande, är att en ekonomisk förening har en 

demokratisk styrning som skapar en tillit. Det demokratiska inflytandet tar tillvara på och 

ökar vissa avgörande faktorer som medarbetarnas engagemang, ansvarstagande och 

kompetens som är viktigt för att företag når framgång. Samarbete är en annan viktig faktor för 

att nå sitt mål eftersom medlemmarna är många som hjälps åt och på så vis även minskar 

riskerna. (Coompanion 2008b) Författarna Hjerpe Hedeås och Skoog (2010u) anser att i 

mindre kooperativ, där medlemmarna är färre, har man en öppnare relation mellan varandra 

och är mer känslig för konflikter än vid större kooperativ. Mård och Nilson (2010u) anser att 

det som påverkar personer att välja att starta en ekonomisk förening har sin utgångspunkt i 

demokrati, varje medlem har en röst, genom det gemensamma beslutsfattande. Andersson och 

Bergqvist (2009a) betonar att den kooperativa företagsformen skapar nya förutsättningar för 

verksamheter i flera olika branscher. Det är viktigt med vinsten som är ett nödvändigt medel, 
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men den är inte målen i sig i en kooperativ verksamhet, eftersom den demokratiska 

ägarinflytande är ett av målen.  

 

3.1.1. Olika former av kooperativ 

Det finns olika former av kooperativ. Konsumentkooperativ är att medlemmarna går 

samman och skapar nytta för sig själva genom sin konsumtion, Coop och HSB är två kända 

exempel. Producentkooperativ är när medlemmarna tillsammans både tillverkar och säljer 

produkter till exempel Arla och Lantmännen. Arbetskooperativ är vanliga inom vård, skola 

och omsorg där personal själva tar över verksamheten. Brukarkooperativ utövas när 

medlemmarna vill ta ett större ansvar i verksamheten, vanligt i skolor och inom daghem där 

föräldrar vill delta i en större omfattning. Sociala arbetskooperativ är verksamheter som 

hjälper människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av olika fysiska och psykiska 

skäl. De får genom kooperativet både arbete och samhörighet. Nykooperation handlar om att 

invånarna driver samhällstjänster för att kunna göra det möjligt att bo kvar på landsbygden. 

Tjänsterna kan bestå i allt från hemtjänst, skolskjuts till postverksamhet, allt för att behålla liv 

i bygden. (Beck-Friis 2009 s17-18) 

 

3.2. Statistik  

Enligt NUTEK som regelbundet undersöker människors attityder till företagande visar i en 

undersökning från 2005 att 2 miljoner kan tänka sig att starta företag tillsammans. 

Entreprenörer som vill starta ett företag, gör det gärna tillsammans för att slippa oron för att 

stå ensamma med engagemang och arbetsuppgifter samt ha ensamt ekonomisk ansvar. 

(Coompanion 2007b)  

 

Enligt Andersson och Bergqvist (2009a) har ekonomiska föreningar ökat i princip dubbelt så 

fort som aktiebolag. Ekonomiska föreningar har ökat med 47 procent jämfört med aktiebolag 

som har ökat med 23 procent under den senaste tioårsperioden. Det har även varit färre 

ekonomiska föreningar som har avvecklat sin verksamhet under samma tidsperiod. 

Författaren Beck-Friis (2009 s 64) skriver att enligt Coompanion ökar antalet nya ekonomiska 

föreningar med 47 procent mellan åren 1997 och 2007. Författaren hävdar att siffrorna är 

imponerande men ”ökningen sker från mycket låga nivåer” (Beck-Friis 2009 s 64). 

Författaren skriver att skillnaden gällande ökning av ekonomiska föreningar och aktiebolag är 
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intressant, men menar att ser man till de verkliga siffrorna så är fortfarande ekonomiska 

föreningar få, jämfört med aktiebolag. 2007 fanns det 270 086 aktiebolag till skillnad från 

bara 6 622 ekonomiska föreningar. Vidare menar författaren, att när man utgår ifrån en 

procentsats, så kan detta bidra till att det ger en missvisande bild. 

 

3.3. Att starta en ekonomisk förening 

När en ekonomisk förening ska bildas är det oftast några personer som har en idé om att starta 

en gemensam verksamhet. Det krävs att det är minst tre personer som bildar en ekonomisk 

förening. (Lundén 2004 s 15) Kraven som ställs på dessa personer är mycket små enligt lagen, 

skriver författarna Hemström och Giertz (2007 s 16). Både juridiska och fysiska personer kan 

starta en ekonomisk förening (Bolagsverket, Starta förening). Det finns inga detaljregler hur 

en ekonomisk förening ska bildas jämförelsevis med de regler som finns vid bildande av 

aktiebolag. När en ekonomisk förening startas ska medlemmarna anta stadgarna, välja en 

styrelse och revisor. (Lundén 2004 s 15) Föreningens stadgar kan jämföras med aktiebolagets 

bolagsordning. (Molin och Svensson 2010) Författarna Nyström och Ström (2007u) beskriver 

att det är viktigt att ha samma målsättningar, när man startar företag tillsammans. Författarnas 

slutsats är att medlemmar som startar företag tillsammans, söker trygghet genom 

omgivningens stöd samt att de får möjligheten att bolla idéer och dela kunskap. 

 

Stadgarna är föreningens grundläggande regler och i dessa beskrivs den verksamhet som 

föreningen ska utöva. Stadgarna är en offentlig handling och registreras hos Bolagsverket. 

Stadgarna bestäms under föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. 

(Bolagsverket, Starta förening) Författarna Molin och Svensson (2010) poängterar att det som 

står i föreningens stadgar är obligatoriskt för alla medlemmar och desto tydligare och 

detaljerade stadgarna är desto bättre. Det är viktigt att stadgarna inte går emot lagen och blir 

missvisande genom att vara otydliga och motsägelsefulla. 

 

Stadgarna är bindande för alla medlemmar. När man startat en ekonomisk förening, med ett 

fåtal medlemmar, är det viktigt att bestämma vad medlemmarna vill ha med i stadgarna, än 

vad som annars skulle ha gällt enligt lag. Till exempel kan föreningen ta in bestämmelser som 

gör det svårare för nya medlemmar att träda in i föreningen, annars är huvudprincipen att 

föreningen är öppen för nya medlemmar. (Molin och Svensson 2010) Föreningen bör också 

bestämma om grunderna för vinstfördelning och om föreningen ska begränsa möjligheten för 
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medlemmar som vill träda ur föreningen att få tillbaka sin insats (Bolagsverket, Starta 

förening). 

 

Det är på föreningsstämman, som föreningens beslut tas om till exempel styrelsen och dess 

ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om föreningen ska gå med 

vinst eller inte. Alla medlemmar har rätt att närvara vid stämman och varje medlem har en 

röst. Avvikelser kan förekomma, vilket då ska regleras i stadgarna. Kravet vid 

föreningsstämman är dock att det måste vara minst två medlemmar närvarande, det vill säga 

en ordförande och en justeringsman. Föreningens styrelse består av minst tre ledamöter som 

oftast är medlemmar men detta är inget krav, om stadgarna säger att dessa inte behöver vara 

medlemmar. Det är föreningsstämman som utser föreningens revisor och minst en revisor 

måste utses. (Bolagsverket, Starta förening)  

 

Enligt Bolagsverkets regler måste det framgå tillsammans med föreningens namn att det är en 

ekonomisk förening. När föreningen är bildad, stadgarna är bestämda, styrelse och revisor är 

vald, ska föreningen registreras hos Bolagsverket. Om föreningen inte är registrerad finns det 

en risk att medlemmarna blir personligt ansvariga för verksamhetens kostnader. 

(www.skatteverket.se) 

 

3.4. Medlemmar 

Medlemmarna kan medverka i den ekonomiska föreningen genom att till exempel vara 

konsument, leverantör eller på något vis dra nytta av föreningens tjänster eller att 

medlemmarna själva arbetar inom föreningen. Det viktiga är att medlemmarna på något sätt 

deltar. (Bolagsverket, Starta förening) Även författaren Lundén (2004 s 15) poängterar att 

tonvikten vid en ekonomisk förening är medlemmarna och att dessa ska medverka i 

verksamheten.  

 

En förening kan även ha samarbeta med icke-medlemmar för att öka samhandel. Det är viktigt 

att samarbetet gagnar föreningens medlemmar genom att inköp och försäljning från icke-

medlemmar skapar stordriftsfördelar. Externa intressenter kan förekomma i verksamhetens 

förädlingskedja, men bör inte ligga allt för nära verksamheten i förädlingskedjan, eftersom det 

finns en risk för att föreningens målsättningar istället fokuseras mer på kapitalvinst och 

mindre på medlemsnyttan som mål. (Nilsson 2011r s 5) 
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Den ekonomiska föreningen betecknas i regel av, att den bedriver ekonomisk verksamhet, 

som har till uppgift att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. En ekonomisk 

verksamhet innebär att den är affärsmässigt organiserad och bedriver en verksamhet. En 

förening kan gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att erbjuda olika tjänster, 

exempelvis bedriva barnomsorg för medlemmarnas barn. (Hemström 2007 s 15-16) Syftet 

med en ekonomisk förening kan vara att medverka till att medlemmarnas kostnader sänks 

eller att deras inkomster ökar. Föreningen får inte ha som mål att hjälpa sina medlemmar med 

kapitalplaceringar, utan en ekonomisk förening ska tillsammans med sina medlemmar bidra 

till att hjälpa föreningen med sin ekonomi. (Bolagsverket, Starta förening) 

 

En ekonomisk förening är en självständig juridisk person, vilket innebär att om föreningen går 

i konkurs, är det inte medlemmarna själva som blir personligt ansvariga. Det medlemmarna 

eventuellt kan förlora är sitt insatta kapital i föreningen. Förekommer det situationer där till 

exempel en enskild styrelseledamot går emot stadgarna eller lagen, kan det leda till personligt 

ansvar. Beslut i styrelsen tas gemensamt men ansvaret är individuellt. (Lundén 2004 s 126)  

 

Enligt Nilsson (2011r s 5) och Nilsson (2003a) har medlemmar en relation till det kooperativa 

företaget genom tre olika roller. Nilsson (2011r) skriver att samtidigt som medlemmarna ska 

vara ägare, ska de även styra verksamheten samt att bedriva lönsam samhandel genom att dra 

nytta av föreningens tjänster och varor. Föreningens medlemmar är just medlemmar eftersom 

de vill nyttja föreningen på något sätt exempelvis tillgodogöra föreningens service till en 

förmånlig kostnad. Medlemmarna bör själva styra och kontrollera föreningens verksamhet, 

för att på bästa möjliga sätt, få optimal nytta av föreningen. Medlemmarna måste själva äga 

verksamheten för att ha möjlighet att styra föreningen. Nilsson (2003a) skriver, att de tre 

rollerna är viktiga för medlemmarna och att medlemmarna har insikt om vad rollerna innebär, 

samt att ha ett kunnande i att väga dem mot varandra. 

 

3.5 Insatsemission  

1998 blev det en förändring i lagen som ger ekonomiska föreningar möjligheten att omplacera 

fritt eget kapital till en insatsemission, det vill säga medlemsinsatser. I bokföringen innebär 

det att fritt eget kapital ombildas till bundet eget kapital. Föreningens insatsemission kan 

likställas med aktiebolagets fondemission. (www.skatteverket.se) ”En insatsemission innebär 

att en förening omvandlar delar av sitt kollektiva kapital till individuellt kapital” (Broberg 

http://www.skatteverket.se/
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1997a). Vilket betyder om föreningen går med vinst, finns det en möjlighet att omplacera 

vinsten till enskilda medlemmar och vinsten bli kvar i föreningen. Insatsemissionen blir kvar i 

den ekonomiska föreningen så länge som medlemmen väljer att stanna men när han/hon väljer 

att lämna föreningen så sker utdelningen. Utdelningen behöver inte göras med detsamma, när 

medlemmen träder ur föreningen. Den ekonomiska föreningen formar själv insatsemissionen, 

och ska bland annat bestämma hur lång bindningstiden är och hur mycket kapital som ska 

ingå. (Broberg 1997a) Författaren Nilsson (2003a) påtalar nackdelar med insatsemissionen. 

När en emission utförs så sker detta på redan beskattade pengar som sedan beskattar ännu en 

gång, vid utdelning. Detta kan bidra till att relationen mellan återbäring och efterlikvid 

försummas. 

 

3.6. Likheter och olikheter med aktiebolag 

Nedan jämför vi ekonomiska föreningar med aktiebolag för att lättare få en förståelse och en 

helhetsbild av ekonomiska föreningar. I Bilaga 1 finns en kortare beskrivning om aktiebolag. 

 

3.6.1. Kapital och ägare 

Som tidigare nämnts måste det vara minst tre medlemmar i en ekonomisk förening, till 

skillnad från ett aktiebolag som kan bestå av en ägare. Ett aktiebolag och en ekonomisk 

förening är båda ett skatteobjekt vilket innebär att bolaget lämnar in en egen 

inkomstdeklaration. Både aktiebolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer och 

fungerar skattemässigt på samma sätt till skillnad från andra bolagsformer. (Lundén 2006 s 21 

- 22) Författarna Mård och Nilson (2010u) skriver att en ekonomisk förening består av aktivt 

deltagande till skillnad mot ett aktiebolag som oftast består av passiva ägare.  

 

De största skillnaderna mellan de två olika företagsformerna är att aktiebolag måste gå in med 

ett eget kapital som ska motsvara ett aktiekapital på minst 50 000 kronor i privata aktiebolag 

(Bolagsverket, Starta aktiebolag). Ekonomiska föreningar har inte detta kapitalkrav utan 

medlemsinsatsen bestäms utifrån stadgarna och alla medlemmarnas insats ska vara på samma 

belopp. Medlemsinsatsen behöver nödvändigtvis inte betalas på en gång utan kan spridas på 

flera år. En lite ovanligare form är att betala sin insats i arbete, varor eller något annat, som 

föreningen har användning av. (Lundén 2004 s 60) Författarna Hemström och Giertz (2007 s 

16) betonar, att lagen inte anger hur stor insatsen ska vara och att det inte finns någon tidsplan 
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på när den ska vara betald. Enligt Nilsson (2011r) äger medlemmarna den kooperativ 

föreningen gemensamt, och inte individuellt. Kapitalinsatsen i föreningen är det enda som 

medlemmarna har äganderätt till, men detta kan justeras av medlemmarna genom beslut som 

skrivs in i stadgarna. 

 

3.6.2. Ansvar 

En ekonomisk förening har inte något personligt betalningsansvar för föreningen skulder. Det 

betyder att om föreningen skulle hamna i ekonomiska svårigheter eller gå i konkurs kommer 

medlemmarna endast att förlora sin insats och som tidigare nämnts så kan den variera. I 

aktiebolag ansvarar formellt sätt inte ägarna för företagets skulder eller för andra förpliktelser 

men vid en konkurs förlorar ägarna sitt aktiekapital och även eventuella övriga tillskott. Det är 

dock vanligt vid företagsbelåning att banken kräver att aktieägarna ska gå in som borgenärer 

för företagets krediter. Detta relaterar dock i att ägarna blir personligt betalningsansvariga för 

företagets lån, i praktiken är aktiebolag sällan helt utan personligt ansvar. (Molin och 

Svensson 2010). Enligt författaren Lundén (2004) finns det bestämmelser om 

tvångslikvidation när ett aktiebolag har förbrukat sitt aktiekapital men denna bestämmelse 

gäller inte för ekonomiska föreningar. Om en ekonomisk förening skulle komma i ett 

försämrat läge där föreningen skulder är större än deras tillgångar, det vill säga då föreningen 

närmar sig likvidation, så ska styrelsen genast kalla till föreningsstämma för att diskutera 

läget.  

 

3.6.3. Revisorer 

Kravet har varit att ett aktiebolag ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor men från och 

med 2010 har detta krav minskat då det gäller mindre aktiebolag. Vissa små privata 

aktiebolag kan frångå detta krav och på det sättet välja bort att anlita en revisor. 

Förutsättningarna är att företaget inte uppnår mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning, 

inte har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor och inte har fler än tre anställda. 

Minst två av dessa krav måste uppfyllas för att inte behöva anlita en revisor.(Bolagsverket 

Starta aktiebolag) 

 

En ekonomisk förening måste minst ha en revisor och som nämnts tidigare väljs revisorn av 

föreningsstämman. I mindre ekonomiska föreningar behöver inte revisorn vara auktoriserad 
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eller godkänd, däremot krävs detta i större föreningar. Bolagsverket kategoriserar en större 

förening genom att, ett av tre följande villkor uppfylls: nettoomslutningen de senaste två åren 

ska ha varit mer än 80 miljoner kronor, balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor 

eller att medelantalet anställda överstiger 50 stycken. (Bolagsverket, Starta förening) 

 

3.6.4. Inget låneförbud 

I ekonomiska föreningar finns det inget låneförbud, vilket det finns i ett aktiebolag. 

Låneförbudet innebär att en ägare i ett aktiebolag inte får låna av sitt eget bolag, så kallat 

förbjudet lån. Syftet med låneförbudet är att skapa ett skydd för företagets borgenärer, 

anställda, leverantörer, övriga aktieägare samt staten.(Lundén 2006 s 269) Det statliga 

skyddet innebär att staten har ett intresse i att förhindra skatteflykt eller mindre former av 

skatteundandraganden (Bergström och Samuelsson 2009 s 205). Den ekonomiska föreningen 

får inte ha som mål att hjälpa sina medlemmar med kapitalplaceringar utan en ekonomisk 

förening ska tillsammans med sina medlemmar bidra till att hjälpa den ekonomiska 

föreningen med sin ekonomi.(Bolagsverket, Starta förening) Författare Lundén (2004 s 164) 

skriver att många föreningar hjälper sina medlemmar, genom att lånar ut pengar vid behov, så 

kallade lånekassor.  

 

3.6.5. Inflytande 

I ett aktiebolag motsvarar ägarnas köpta aktiepost, deras personliga ägodel. Inflytandet är 

kopplat till aktieinnehavet som innebär att desto fler aktier i ett företag desto fler röster. En 

person som äger majoriteten av företagets aktier, alltså fler aktier än någon annan, har 

majoritetsbeslutet i bolaget. I en ekonomisk förening är det inte ägarandelar som styr, utan där 

har varje medlem en röst, vilket resulterar i att nya medlemmar har lika mycket att säga till 

om, som gamla medlemmar. En annan olikhet, är att medlemmar som inte har hunnit betala in 

medlemsinsatsen, exempelvis betalar av sin insats månadsvis, ändå har samma bestämmande i 

föreningen som de som redan har betalt in hela sin medlemsinsats. I en ekonomisk förening 

ligger vikten i att människan bestämmer och inte pengarna.(Lundén 2006 s 24-25) 

 

3.6.6. Vinstsyftet 

Näringsverksamhet är något både aktiebolag och ekonomiska föreningar är avsedda för och 

har som regel sitt syfte i att förbättra sina ägare och medlemmars ekonomiska villkor. 
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Skillnaden mellan de båda, är att aktieägarna oftast är inriktade på vinstmaximering medan en 

ekonomisk förening ser verksamheten mer till ekonomisk stimulans genom att medlemmarna 

i första hand drar nytta av föreningens tjänster i sin egenskap av konsumenter. Detta för att 

förhindra att den ekonomiska föreningen nyttjas för kapitalplacering. (Hedström och Giertz 

2007 s 15-16) I en fallundersökning av Mård och Nilson (2010u) framgår att syftet med 

ekonomiska föreningar i flera fall inte är att gå med vinst, utan att utgångspunkten är själva 

idén med verksamheten. Enligt författarna Hakelius och Ollilia finns det skillnader att driva 

en kooperativ verksamhet och ett aktiebolag. I en kooperativ verksamhet är den demokratiska 

styrningen viktig och det är därför viktigt att ledningen tar hänsyn till medlemmarnas åsikter 

när beslut ska tas. I ett aktiebolag är ledningen mer fokuserad på drivkraften att utvecklas och 

nå framgång på marknaden som ska generera i vinst och utdelning till aktieägarna. 

 

3.7. Nackdelar, fördelar och problem 

Författarna Molin och Svensson (2010) skriver att en nackdel med en ekonomisk förening kan 

vara att det krävs minst tre delägare (medlemmar). Det kan därför vara svårt att skriva avtal 

som är hållbara mellan delägarna. Författarna Nyström och Ström (2007u) skriver att man får 

en större slagkraft ju fler delägare man är i ett företag vid till exempel bankärenden men desto 

fler delägare kan också resultera i en större risk till konflikter eftersom många viljor ska 

uppfyllas. Även författaren Fregidou-Malama (1998a) ser problem med att det är flera 

delägare i ett kooperativ genom att det är många som delar ansvar, vilket kan öka svårigheten 

till att samarbeta och den demokratiska beslutprocessen påverkas. Det är därför viktigt att 

medlemmarna och ledningen kommunicerar för att informationsflödet ska nå fram. Det är 

svårare att få till ett bra kommunikationsflöde desto större den ekonomiska föreningen är 

eftersom det är fler medlemmar som ska samarbeta.  

  

I lagen om ekonomiska föreningar finns det bestämmelser om inträde och utträde för 

medlemmarna. Det ska finnas möjlighet att bli medlem, men även en möjlig väg till utträde. 

Det kan också vara en fördel, eftersom det är lättare och inte lika kostsamt, att utesluta en 

medlem som vill träda ur föreningen. En medlem får i princip själv bestämma när han/hon vill 

gå ur föreningen med en viss uppsägningstid. Om medlemsantalet blir färre efter bildandet, 

exempelvis vid utträde, måste nya medlemmar träda in för att återställa kravet om minst tre 

delägare i annat fall är kravet att föreningen måste läggas ner. (Molin och Svensson 2010) 
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Enligt Lindgren (genom Beck-Friis 2009) är ett stort problem vid nystart av ekonomiska 

föreningar, att få fram startkapital, speciellt för de som ligger i glesbygden. Lindgren skriver 

att banken inte ser ekonomiska föreningar som ett ”riktigt” företag och konstaterar att det är 

lättare för ett aktiebolag att få lån. Även författarna Nyström och Ström (2007u) har kommit 

fram till att aktiebolag ses som mer ”riktiga” företag och att aktiebolag är mer tillförlitliga och 

seriösa företag än företag i andra företagsformer. Författarna poängterar, att denna uppfattning 

kommer från omgivningen och lokalsamhället, som har skapat denna bild. 

 

Författarna Mård och Nilson (2010u) tror att ekonomiska föreningar missgynnas på grund av 

att det finns en oförståelse kring företagsformen ekonomiska föreningar. Författarna menar att 

detta kan upplevas som att ekonomiska föreningar motarbetas, när det gäller till exempel vid 

bindande av olika avtal, på grund av okunskap om företagsformen. Författaren Fregidou-

Malama (1998a) menar att attityderna till ekonomiska föreningar kan förbättras genom att öka 

samverkan mellan kooperativa verksamheter, näringslivet och myndigheter. Om kunskaperna 

om ekonomiska föreningar ökar hos dessa, kan personer som exempelvis vill starta eget 

företag, få bättre information och råd från myndigheterna, om vad kooperation är, innan 

registrering. Författaren menar att andra företagsformer finns det mer upplysning och kunskap 

om, än om kooperation. Genom att lyfta fram den kooperativa företagsformen, ökar 

kunskaperna, om kooperativets fördelar, och därmed ökar även intresset för kooperativt 

företagande.  

 

3.8. Sammanfattning 

En ekonomisk förening startas av flera personer som har en idé om att starta en verksamhet 

tillsammans. De personerna blir föreningens medlemmar och de kan vara både fysiska som 

juridiska och har inget personligt ansvar för föreningens skulder. Det är viktigt att 

medlemmarna, vid start, skriver sina egna stadgar för sin ekonomiska förening. Stadgarna är 

regler som alla medlemmar ska följa. Syftet i en ekonomisk förening är att alla medlemmar 

ska delta på något sätt för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, exempelvis genom 

att nyttja föreningens tjänster. Medlemmarna ska agera i tre roller: ägare, styra föreningen och 

bedriva lönsam gemensam handel. Dessa tre roller ska samverka och gynna medlemmarna. 

Det råder demokrati i föreningen genom att en medlem har en röst. Målet i en förening är inte 

att fokusera på vinst utan fokus ligger på medlemmarnas gemensamma intresse och att 

föreningen är öppen för alla. Dock kan föreningen bestämma medlemsantalet och välja att 
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inte ansluta nya medlemmar. Ett problem för ekonomiska föreningar är att få finansiering 

genom banklån, för att företagsformen ofta inte ses som ett ”riktigt” företag. Mycket bygger 

på medlemmarnas egna insatser. Det är okunskap gällande kooperativ verksamhet som 

resulterar i att ekonomiska föreningar missgynnas. En ökning av information som ger kunskap 

om ekonomiska föreningar, skulle bidra till ändrade attityder till företagsformen.  

  



27 

 

4. Empiri 

Kapitlet innehåller en kort beskrivning om de objekt som ingår i fallstudien för att sedan 

följas av svar från våra utförda intervjuer.  

 

4.1. Belysta objekt   

Åmotbygdens ekonomiska förening, Åke Lamm 

Åmotbygdens ekonomiska förening bildades 2008 och de som bor permanent eller på fritiden 

i Åmot är välkomna som medlemmar. Föreningen bildades ”för att ta ett övergripande ansvar 

för utvecklingen i byn och tillvarata de förutsättningar som finns i Åmot med omnejd”. 

Föreningen utför olika typer av verksamheter bland annat underhåll av fastigheter, städning, 

snöröjning och gräsklippning. (www.amot.nu)  

 

Bustrollets ekonomiska förening, Monica Myllers 

Bustrollets ekonomiska förening bildades 2009 och drivs av tre medlemmar. Bustrollet är en 

privat förskola i Söderhamn. (www.bustrollet.se)  

 

Dellencat ekonomiska förening, Jan-Åke Malmqvist 

Dellencat Ekonomisk förening bildades 2009 och föreningen ägs och drivs av tre medlemmar. 

(www.dellencat.se) Föreningen har som syfte att tillverka katamaraner för uthyrning och 

charter och ”hela konceptet ska passa in i begreppet ekoturism”. (www.coompanion.se) 

 

Ockelbo formgrupp ekonomisk förening, Ninna Gunnarsson 

Ockelbo formgrupp ekonomisk förening bildades 2006 och bedrivs av 15 medlemmar. 

Medlemmarna är konsthantverkare och bedriver en butik vid Wij Trädgårdar i Ockelbo. 

(www.wij.se) Föreningens syfte är att bland annat ” verka för medlemmarnas konstnärliga 

utveckling och kompetensutvidgning” samt att visa och sälja konsthantverk. 

(www.coompanion.se)  

 

Handelsbanken, Markus Strömberg och Swedbank, Pär Bäck 

Handelsbanken har några stora föreningar som har varit deras kunder i många år och 

Swedbank har både små som stora föreningar som kunder.  

 

http://www.amot.nu/
http://www.bustrollet.se/
http://www.dellencat.se/
http://www.wij.se/
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4.2. Att starta en ekonomisk förening 

Alla våra respondenter uppger olika syften för att bilda en ekonomisk förening, men 

gemensamt för alla, är att de vill driva en verksamhet tillsammans med andra. Alla 

respondenter är överens om att bilda aktiebolag var uteslutet, bland annat för att de saknade 

det startkapital som krävdes.  

 

Medlemmarna i Åmotbygden bestämde sig för att bilda en ekonomisk förening. De vill sälja 

och köpa tjänster för att tillgodose byn Åmot i Ockelbo kommuns behov av service, samt att 

öka sysselsättningen i byn. Dellencat är en ekonomisk förening, eftersom bolagsformen passar 

föreningens affärsverksamhet samt att Malmqvist, som är en av medlemmarna, tidigare har 

erfarenhet av ekonomiska föreningar.  

 

Gemensamt för medlemmarna i Bustrollet och i Ockelbo formgrupp, är att de blev påverkade 

av andra som bedriver kooperativ vid valet av företagsform. Myllers, som är medlem i 

Bustrollen, säger att alla privata förskolor i Söderhamn bedrivs i form av ekonomiska 

föreningar och att de träffas en gång i månaden, där de kan få hjälp av varandra och ge stöd i 

olika frågor. Denna samhörighet med andra privata förskolor i Söderhamn är en bidragande 

orsak till att starta en ekonomisk förening. Gunnarsson, som är medlem i Ockelbo formgrupp, 

berättar att de pratade med andra kooperativ och fick det goda rådet att starta en kooperativ 

förening. Medlemmarna i Ockelbo formgrupp vill bedriva en gemensam butik och på så sätt 

få in pengar som sedan ska betalas ut till medlemmarna.  

 

”För vår del är det viktigt att det finns en demokratisk uppläggning, en man en röst” 

 Gunnarsson, Ockelbo formgrupp, 5/4 2011 

 

Lamm, som är medlem i Åmotbygden, anser att det var en lång process innan de kom igång 

som en ekonomisk förening. Det var ett projekt från början där idén förankrades och det tog 

över ett år innan föreningen startade. Vid uppstarten fick medlemmarna experthjälp med att 

skriva stadgarna och registrera föreningen hos Bolagsverket. Enligt Lamm var det arbetsamt 

att sätta sig in i hur man driver ett företag samt att starta upp föreningen. Arbetet med att 

starta upp Bustrollet, anser Myllers, var lättsamt och inte allt för tidskrävande. Däremot var 

det problem att hitta en accepterad lokal, som godkändes av Söderhamns kommun. Myllers 

poängterar att det är mycket viktigt att medlemmarna diskuterar och skriver ner vad 
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föreningens stadgar ska innehålla för att få det lagstadgat, vid starten av en ekonomisk 

förening. 

 

4.3. Medlemmar 

Både Ockelbo formgrupp och Åmotbygden är öppna föreningar, Ockelbo formgrupp har idag 

15 medlemmar, medan Åmotbygden har över 200 medlemmar. Ockelbo formgrupps 

medlemmar har en idé att de tillsammans vill driva en butik för att sälja sina egentillverkade 

alster och därigenom få en inkomst. Tanken är att Åmotbygdens medlemmar ska utnyttja 

resurserna i Åmot till byns bästa. Lamm berättar att alla byns föreningar är med som 

medlemmar samt ett antal egna företagare, både aktiebolag och enskild firma, samt 

privatpersoner. Åmotbygdens medlemmar ställer inte några krav på att man måste vara 

medlem för att arbeta och utnyttja föreningens tjänster.  

 

”Våra medlemmar är för oss som aktieägarna är i ett aktiebolag. Vissa är passiva och vissa 

visar sympatier genom att vara med” 

 Lamm, Åmotbygden, 20/4 2011 

 

Bustrollet och Dellencats förening har tre medlemmar och respondenterna hävdar att de inte 

har någon tanke på att utöka medlemsantalet och anser att det är en fördel att bara vara tre 

medlemmar. Myllers, Bustrollet, resonerar att medlemmarna i föreningen är olika men att de 

kompletterar varandra och att de har hittat en balans i deras arbete. Malmqvist, Dellencat, 

hävdar att deras syfte är att hålla kvar den lilla ägargruppen och inte att bli någon ekonomisk 

förening med massanslutning. 

 

”Desto fler kockar desto sämre soppa” 

 Myllers, Bustrollet, 15/4 2011 

 

4.4. Vinst 

Gemensamt för Bustrollet, Ockelbo formgrupp och Åmotbygden är att de inte har som mål att 

gå med vinst. Aktörerna kontrollerar den eventuella vinsten genom att se till att återinvestera i 

föreningen. Bustrollet får helt enkelt inte gå med vinst eftersom föreningen får bidrag från 

Söderhamns kommun och för att undvika att betala hög skatt och tanken är att pengarna ska 
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gå tillbaka till verksamheten. Åmotbygden går inte med vinst och finns det en möjlighet till en 

vinst, så investerar föreningen exempelvis i föreningens maskinpark, så att pengarna går 

tillbaka till verksamheten. Ockelbo formgrupp övervakar sin vinst genom att föreningen tar en 

provision av medlemmarnas sålda varor, för att täcka gemensamma kostnader. Om butiken 

skulle sälja oväntat mycket så sänks provisionen, för att förhindra att föreningen ska gå med 

vinst. 

 

”Syftet är inte egentligen att föreningen ska gå med vinst eller överhuvudtaget ha några 

pengar. Det är som en tratt som vi samlar ihop pengar igenom och betalar ut vidare” 

 Gunnarsson, Ockelbo formgrupp, 5/4 2011 

 

”Vi delar inte ut någon vinst, vi har ingen att dela ut” 

 Lamm, Åmotbygden, 20/4 2011 

 

Dellencat skiljer sig genom att föreningen har som mål att gå med vinst men föreningen har 

idag inte någon erfarenhet av vinst. Tanken är att föreningen ska ha möjlighet att avlöna de 

anställda och samtidigt gå med vinst, som så småningom ska genererar i utdelning till 

medlemmarna. Malmqvist menar på att syftet med en ekonomisk förening är att främja 

medlemmarnas ekonomiska intresse. 

 

4.5. Finansiering 

Varken Dellencat eller Ockelbo formgrupp har tagit några lån hos banken. Gunnarsson, 

Ockelbo formgrupp, informerar att alla medlemmar har sin egen försörjning och föreningen 

har inte något behov av banklån. Malmqvist, Dellencat, menar att föreningen inte har haft 

något behov av banklån ännu, utan de har istället sökt bidrag från andra instanser, till exempel 

hos Länsstyrelsen.  

 

Bäck, Swedbank, upplever att ekonomiska föreningar sällan lånar till sitt kapital. Han 

resonerar att det oftast är några personer som har en idé och att de själva går in med kapitalet 

som behövs. Medlemmarna kan till exempel skjuta till fem tusen var och att detta täcker de 

första kostnaderna och föreningen har därför inte behov av att kontakta banken för att låna.  
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Både Åmotbygden och Bustrollets respondenter har idag kontakt med banken men mötte till 

en början ett visst motstånd. Gemensamt för de båda aktörerna i Åmotbygden och Bustrollet, 

är att de upplevde skillnader på bemötandet hos olika banker, som de kontaktade, men idag 

har de båda ett bra samarbete med Swedbank i Ockelbo respektive Söderhamn. 

 

Åmotbygden ansökte inte om checkräkningskredit vid bildandet av föreningen. När 

föreningen sökte banklån hade föreningen en affärsidé och ett långsiktigt avtal med Ockelbo 

kommunen som genererade i inkomster, vilket i sin tur ledde till att det underlättade att få lån 

hos banken. Lamm, Åmotsbygden, menar att banken inte tog några risker med föreningen 

som kund. Han påpekade att de tog kontakt med en annan bank men bankpersonalen där 

visade inte något intresse. Lamm tror att det kan bero på att föreningens kassa går upp och ner 

i värde och att föreningen därför inte var en lukrativ kund i bankens ögon.  

 

”När vi ska prata med banken är det bra med en legitimitet som praktiskt tagit innefattar hela 

byn, föreningslivet och andra som är medlemmar och det betyder något när man går till 

banken” 

 Lamm, Åmotbygden, 20/4 2011 

 

Enligt Strömberg, Handelsbanken, är det viktigt att personerna bakom föreningen har en 

ekonomisk plan och en budget som är tillförlitlig samt att de har kalkyler som är pålitliga. 

Detta gäller främst nya kunder eftersom hos befintliga kunder har Strömberg möjlighet att 

titta på verksamhetens årsredovisning. Handelsbanken bygger sina affärsbedömningar på två 

hörnpelarna, finansiella påfrestningar och finansiellt motstånd. Strömberg poängterar att det 

är viktigt att företaget kan hantera svängningar på marknaden.  

 

”Sannolikheten för företaget att hantera eventuella svängningar ska vara stora och på så sätt 

inte i första taget behöva kasta in handduken” 

 Strömberg, Handelsbanken, 4/4 2011 

 

Bustrollet tog banklån för att köpa in material till verksamheten men inte för att bilda själva 

föreningen. När föreningen startade så kontaktade medlemmarna olika banker i Söderhamn 

och fick avslag hos flera av dem. Myllers, Bustrollet, hävdar att kravet var att föreningen 

skulle gå med vinst och fick därför avslag. Hon är väldigt nöjd med den bankkontakt de har 
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idag och anser att de har blivit väldigt bra bemötta eftersom banken är engagerad och 

hjälpsam.  

 

”De såg att det inte blev någon vinst i företaget och de ville därför inte låna ut pengar” 

 Myllers, Bustrollet, 15/4 2011 

 

Både Strömberg, Handelsbanken, och Bäck, Swedbank, resonerar att det inte har någon 

betydelse om det är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, utan det är 

återbetalningsförmågan som är viktig vid kreditbedömningar. Vilket gäller för alla företag och 

sammanhang.  

 

Enligt Strömberg, Handelsbanken, ska det vara stor sannolikhet att ett företag inte ska bli 

utsatt för en eventuell konjunktursvacka och att företaget ska kunna hantera en sjunkande 

orderingång till exempel med eget kapital eller att företaget har god soliditet. Bäck berättar att 

när Swedbank gör kreditbedömningar så bedöms det utifrån verksamhetens 

återbetalningsförmåga. Det vill säga vilket kassaflöde företaget skapar, att de har råd att betala 

räntor och amortering samt göra investeringar som genererar i att verksamheten kan få 

intäkter.  

 

”Vi ser ingen större risk med en ekonomisk förening som ska bedriva en rörelse som vi tror 

är sund, vi får inte kalla fötter på grund av att det är en ekonomisk förening” 

 Strömberg, Handelsbanken, 4/4 2011 

 

Bäck, Swedbank, hävdar att medlemmarna i den ekonomiska föreningen ska ha ett 

affärsmässigt tänk, för att det ska vara aktuellt med krediter. Är det tänkt att den ekonomiska 

föreningen ska bedrivas ideellt så har inte medlemmarna den affärsmässiga tanken och det 

kommer då inte att bära sig ekonomiskt. Bäck, Swedbank, anser att det är medlemmarna 

själva som får bidra med det finansiella. Strömberg, Handelsbanken, berättar att kravet på 

ekonomiska föreningar ska vara egenfinansierad, vid belåning, och vilket han anser är viktigt 

men poängterar att det är en fördel för ekonomiska föreningar att de är flera medlemmar. 
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”Vi har en del ekonomiska föreningar som kunder och vi tycker att det kan vara en styrka 

med en ekonomisk förening för att medlemmarna där också är ansvariga” 

 Strömberg, Handelsbanken, 4/4 2011 

 

4.6. Fördelar och nackdelar 

Malmqvist, Dellencat, har varit i kontakt med olika tänkbara instanser som kan ge stöd till 

nystartade företag exempelvis Länsstyrelsen, Innovationsbron
1
 och Almi Invest

2
. Malmqvist 

erfarenhet av att söka stöd hos olika instanser är att flera instanser har som första villkor att 

verksamheten ska bedrivas som ett aktiebolag och därmed mött motstånd för att han bedriver 

en ekonomisk förening. Malmqvist anser att EU har en annan syn på ekonomiska föreningar 

eftersom de pratar mer om samverkan och nätverkan. Dellencat har gått in i ett projekt där de 

samarbetar med andra och detta projekt kan leda till att föreningen får ekonomiskt stöd från 

EU. En fördel med att söka stöd från EU är att de inte har kravet att verksamheten ska 

bedrivas som aktiebolag. Malmqvist tror att det är lättare att en ekonomisk förening att få EU 

stöd. 

 

Malmqvist, Dellencat, anser att ekonomiska föreningar har ett handikapp genom att många 

tror att ett ”riktigt” företag bedrivs i form av ett aktiebolag och upplever att det är en 

blandning mellan tradition och okunskap som ligger bakom detta.  

 

”I finansvärlden finns det inget som heter ekonomiska föreningar. Det är inte något riktigt 

företag. Jag tror att många har förutfattade meningar om ekonomiska föreningar” 

 Malmqvist, Dellencat, 8/4 2011 

 

Myllers, Bustrollet, har ett snarlikt resonemang; om verksamheten istället hade varit ett 

aktiebolag så hade föreningen eventuellt varit mer accepterade som kund hos banken. 

Myllers, upplever att det inte är många som vet vad en ekonomisk förening är för något och 

det kan ses som en nackdel vid olika bemötanden. 

                                                 

1
 Innovationsbron arbetar i hela Sverige med bland annat att göra affärer av nya produkter, tjänster och processer som grundar sig på nya 

kunskaper och har kommersiellt potential. Innovationsbron hjälper till med de inledande svårigheterna och riskerna i affärsidéer. Deras syfte 

är att öka tillväxten inom svenskt näringsliv. 
2
 Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investera i svenska bolag med spännande affärsmodeller och drivna entreprenörer. Almi Invest vill 

skapa en långsiktig regional tillväxt genom att öka tillgången på riskkapital för bolag som behöver tidigt expansionskapital. 
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Bäck, Swedbank, anser att det inte finns någon så kallad ”riktig” ägare i en ekonomisk 

förening som har intresse att skjuta till eget kapital om verksamheten börjar gå dåligt. Hans 

uppfattning är att detta kan göra att den ekonomiska föreningen som företagsform, inte blir 

lika attraktiv att låna ut till, för banken. Det kan också vara en styrka att vara en ekonomisk 

förening eftersom det är många engagerade medlemmar. Bäck poängterar att det görs 

individuella bedömningar från fall till fall. 

 

”Det är många som vill att det ska gå bra och det är många som lägger till en massa tid, 

kanske ideellt arbete för att få saker och ting att fungera” 

 Bäck, Swedbank, 14/4 2011 

 

Enligt Myllers, Bustrollet, är fördelarna med en ekonomisk förening att det inte behövs något 

startkapital när man startar en ekonomisk förening samt att det inte finns något ekonomiskt 

ansvar om en medlem väljer att lämna föreningen. En fördel enligt Lamm, Åmotsbygden, är 

att det är enkelt att starta en förening därför att det endast krävs tre medlemmar. Han menar på 

att det är när man köper utrustning och tar risker tillsammans och bara är tre som det kan bli 

problem och därmed bli en nackdel. Lamm ser egentligen inga nackdelar med att bedriva en 

ekonomisk förening. Han poängterar att så länge medlemmarna sköter sig och gör ärliga 

affärer samt att styrelsen är ansvariga för vad som utförs och inte överskrider budgeten, så ser 

han inga nackdelar.  

 

Bäck, Swedbank, hävdar att det finns skillnader mellan olika bolagsformer när det gäller 

ansvarsfrågan. När det gäller aktiebolag finns aktiebolagslagen som skyddar fordringsägare. 

Om det egna kapitalet i bolaget ligger under en viss nivå så blir aktiebolaget 

likvidationspliktigt, men sker inte detta så är det ägaren som träder in som personligt ansvarig. 

Bäck är osäker, men tror att när det gäller ekonomiska föreningar är det inte på samma sätt, 

utan föreningen kanske kan ha ett kapitalunderskott på ett par miljoner kronor utan att det är 

någon som säger att den ekonomiska föreningen måste träda i likvidation. I ett aktiebolag är 

det automatiskt att ägaren träder in personligt, eftersom de är likvidationspliktiga. Enskilda 

firmor, handelsbolag och kommanditbolag har hela tiden det personliga ansvaret men i en 

ekonomisk förening finns inte det personliga ansvaret. Detta gör att ekonomiska föreningar 

får en liten svagare roll för banken som kreditgivare. Han poängterar att banken gillar en stark 
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roll eftersom de lånar ut pengar till företag och vill ha säkerhet att få pengar tillbaka och att 

avgifterna betalas.  

 

”Topprisken tar ofta ägarna och går det bra så tjänar de mycket pengar och vi tjänar lite 

grann hela tiden förhoppningsvis och förlorar så lite som möjligt” 

 Bäck, Swedbank, 14/ 2011 

 

En fördel för Åmotbygden är att kunderna kan utnyttja Rut och Rot avdrag
3
. Att dessa avdrag 

går att utnyttja gör att verksamheten fungerar. Utan dessa avdrag så är risken stor att 

föreningen kommer bli tvungen att lägga ner, poängterar Lamm, Åmotbygden. 

 

 Gunnarsson, Ockelbo formgrupp, ser inte några större nackdelar med att vara en ekonomisk 

förening. Dock anser hon att varje gång föreningen ska byta en styrelseledamot så måste 

föreningen anmäla detta till Bolagsverket och vilket hon anser är en onödig utgift eftersom 

kostnaderna varje gång är 700 kr.  

 

Gemensamt för Myllers, Bustrollet, och Lamm, Åmotbygden, är att båda anser det positivt att 

föreningen kan ta hjälp av en revisor som ger feedback och ser över ekonomin.  

 

”Det är bra att vi kan ta råd gällande revision. Det är viktigt att man har någon som håller 

tillbaka av ekonomiska skäl. Någon som lyfter upp ekonomin på bordet hela tiden, annars är 

man lurad” 

 Lamm, Åmotbygden, 20/4 2011 

 

 

  

                                                 

3
 Rot och Rut avdrag - en skattereduktion för husarbeten med halva arbetskostnaden men högst 50 000 kr per person och år. För att få göra 

avdra krävs att den som gör avdrag äger bostaden där husarbetet utförts. Rot avdrag innefattar till exempel reparation och underhåll på 

fastighet. Rut avdrag innefattar till exempel städning och snöröjning. 
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5. Avslutande analys och slutsats  

I detta kapitel analyserar och kopplar vi det teoretiska ramverket med empiri för att sedan 

avsluta med en slutsats. 

 

5.1. Att bedriva en ekonomisk förening 

Svaren från respondenterna är varierande gällande varför de bedriver en ekonomisk förening 

men gemensamt för alla är grundtanken, att de tillsammans med andra vill förverkliga sin 

verksamhetsidé. Lika som Beck-Friis (2009) och Lundén (2004) resonerar att en ekonomisk 

förening oftast startar med en idé och av personer som tillsammans har gemensamma 

värderingar och mål.  

 

Hedström och Giertz (2007) hävdar att verksamheten ska lägga sin betoning på att alla 

medlemmarna ska dra nytta av den ekonomiska föreningen och enligt Bolagsverket är det 

viktigt att medlemmarna på något vis medverkar och dra nytta av föreningen. Till viss del kan 

vi se att denna teori stämmer, eftersom alla medlemmar i föreningarna nyttjar föreningens 

tjänster, fast på olika vis, genom att medlemmarna arbetar i föreningen och nyttjar 

föreningens tjänster. Dock kan vi se att det skiljer sig i en av de ekonomiska föreningarna, 

eftersom de har passiva medlemmar, som endast deltar med sin insats.  

 

Både Beck-Friis (2009) och Coompanion menar att en fördel med kooperativ är att man kan 

samverka med andra kooperativ och utbyta kunskaper och information, för att stärka den egna 

föreningen. Även Nyström och Ström (2007u) har kommit till en liknande slutsats i sin 

forskning, att bolla idéer och dela kunskap ger trygghet i föreningen. Författarnas resonemang 

stämmer in på två av de ekonomiska föreningarna som har rådfrågat och samarbetat med 

andra kooperativ. Utifrån vår studie tolkar vi att det är vanligt förekommande att 

medlemmarna känner en samhörighet och trygghet i att samarbetar med andra kooperativ.  

 

Ett frivilligt och öppet medlemskap ökar chanserna för att lyckas enligt författaren Beck-Friis 

(2009). I stors sett är alla ekonomiska föreningar öppna för nya medlemmar menar både 

Lundén (2006) och Molin och Svensson (2010). I stadgarna går det att justera så att det blir 

svårare för nya medlemmar att träda in i föreningen skriver Molin och Svensson (2010). 

Denna teori kan vi koppla till de ekonomiska föreningarna, eftersom två har valt att vara en 
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öppen förening medan de andra inte vill utöka medlemsantalet. En av aktör påtalar, hur viktigt 

det är att tänka på vad föreningen ska ta med i stadgarna.  

 

Vi ser att det råder skillnader mellan aktörerna i de ekonomiska föreningarna, när det gäller 

synen på medlemsantalet. Två av aktörerna anser att det är en fördel att vara endast tre 

medlemmar eftersom risken ökar när det blir fler som ska vara med och bestämma, medan de 

två andra aktörerna ser det som en fördel att vara många medlemmar som kan hjälpas åt. Lika 

som Nyström och Ström (2007u) menar att många viljor skapar en större risk för konflikter, 

även Fregidou-Malama (1998a) ser att det kan bli svårigheter när föreningens medlemmar 

övergår till att bli för många, vilket kan påverka samarbetet och beslutsprocesser. 

 

Nilsson (2011r) skriver att om föreningen har icke-medlemmar, är det viktigt att föreningens 

övriga medlemmar främjas av detta samarbete. Enligt Mård och Nilsson (2010u) består 

aktiebolag mer ofta av passiva ägare, än hos ekonomiska föreningar. Författaren Hedström 

(2007) poängterar att föreningsmedlemmarna bör delta i föreningens verksamhet för att 

undvika att medlemmarna endast satsar pengar i föreningen. Vi kan se att det skiljer sig åt i 

fallstudien, eftersom en av de fyra ekonomiska föreningarna inte ställer något krav på att icke-

medlemmar inte får nyttja föreningens tjänster, och att föreningen även har både aktiva och 

passiva medlemmar. 

 

Enligt Coompanion är det demokrati som är nyckelfaktorn gällande ekonomiska föreningar 

och Nilsson (2010a) anser att utgångspunkten är demokrati, där en medlem har en röst, vid 

kooperativt företagande. Med detta som bakgrund kan vi koppla, att den demokratiska 

uppläggningen har varit avgörande och en viktig aspekt, för de fyra ekonomiska förenigarna, 

där medlemmarna har lika villkor. 

 

Ingen av aktörerna har någon erfarenhet av att förening går med vinst. Tre av aktörerna 

bedriver inte föreningen där målet är att gå med vinst, medan en av föreningarna har som 

grund att de är en affärsverksamhet som ska genera vinst. Denna empiri kan sättas ihop med 

teorin, där Lundén (2004) poängterar att det är medlemmarna som styr föreningen och inte så 

mycket pengarna. Även Andersson och Bergqvist (2009a) skriver att det inte är vinsten i sig 

som är målet hos ett kooperativt företag utan att det är bland annat det demokratiska 

ägarinflytandet. Hemström (2007) menar att en ekonomisk förening ska vara till för 
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medlemmarna och att föreningen ska vara affärsmässigt ordnad och enligt Bolagsverket ska 

en förening bestämma grunderna för vinstfördelningen.  

 

5.2 Finansiering 

Vi ser vissa likheter i hur föreningarnas aktörer och banken aktörer resonerar kring 

finansiering. Bankens aktörer kommer sällan i kontakt med ekonomiska föreningar och de har 

en känsla av att föreningar sällan lånar till sitt kapital, vilket är fallet hos hälften hos de 

tillfrågande ekonomiska föreningarna. Föreningarnas aktörer anser att det är positivt att 

medlemmarna kan söka bidrag på grund av att de är en ekonomisk förening och undviker att 

ställa föreningen i skuld.   

 

De två föreningar som har tagit banklån, upplever aktörerna att det var ett visst motstånd när 

de sökte bankkontakt, och de anser att det grundar sig i att de är en ekonomisk förening, som 

inte går med vinst. Enligt aktörerna på banken, är det avgörande, för att ett lån ska beviljas, att 

den ekonomiska föreningen har en god återbetalningsförmåga. Båda aktörerna på banken 

resonerar att den ekonomiska föreningen bör vara egenfinansierad, och en av aktörerna 

upplever att medlemmarna oftast inte är intresserad av att skjuta till eget kapital och det bidrar 

till att ekonomiska föreningar inte är attraktiva som kunder. Dock anser båda bankaktörerna, 

att det är en fördel att vara flera medlemmar, som ansvarar för risken. Även Nyström och 

Ström (2007u) ser att det är positivt att medlemmarna är flera och därmed får en större 

slagkraft vid bankärenden. De två ekonomiska föreningarna, som idag har banklån, har en 

säker inkomst och bidrar till god återbetalningsförmåga, som är bankens krav. 

 

Molin och Svennson (2010) skriver att gemensamt för ekonomiska föreningar och aktiebolag 

är att företagsformerna är en juridisk person men betonar att skillnaden mellan dem, är att 

ägaren för ett aktiebolag oftast går in som borgenär vid belåning och därmed blir personligt 

ansvarig för företagets skulder. Författarna nämner att det personliga betalningsansvaret 

saknas för medlemmarna i ekonomiska föreningar och att det enda som medlemmarna 

riskerar är deras medlemsinsats om föreningen går om kull. Vi kan koppla detta till vår 

empiridel, att detta kan vara medverkande orsaker till att aktiebolag kan ha lättare att få lån 

beviljat. Det kan vara bidragande faktorer till att de två ekonomiska föreningarna, som ingår i 

denna studie, har haft problem att få banklån eftersom de inte har kravet att gå in som 

personligt ansvariga.  
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En av aktörerna anser att aktiebolag ses som ett mer seriöst och ”äkta” företag och att 

ekonomiska föreningar ofta misstolkas på grund av okunskap. Vi kan koppla detta till teorin 

eftersom även författarna Lindgren (genom Beck-Friis 2009) och Nyström och Ström (2007u) 

skriver om att en ekonomisk förening inte ses som ett ”riktigt” företag utan aktiebolag ses 

som mer tillförlitliga, vilket kan orsaka problem för ekonomiska föreningar vid olika 

bemötanden. Även Mård och Nilsson (2010u) diskuterar att det finns en okunskap kring 

ekonomiska föreningar, vilket kan bidra till att bolagsformen missgynnas.  

 

5.3. Slutsats 

5.3.1. Vad bidrar till att man väljer att bedriva en ekonomisk förening? 

Studien visar på flera bidragande anledningar till varför man väljer att bedriva en ekonomisk 

förening, exempelvis att personer vill bedriva verksamhet tillsammans med andra och att det 

är en organisationsstruktur som är demokratisk. Genom att föreningens medlemmar är flera, 

så bidrar de till att medlemmarna kan få möjlighet att dela insikter och ta lärdomar av 

varandra och dela på riskerna. Även att gemenskap och ansvarsfördelning är tilltalande för de 

som bedriver en ekonomisk förening, eftersom de kommer ifrån att vara ensamma vid beslut 

och ansvar. 

 

En orsak till att välja en ekonomisk förening är att det inte finns något personligt ansvar, 

vilket innebär att om föreningen exempelvis går i konkurs förlorar medlemmarna endast sin 

inbetalda medlemsinsats. Vår fallstudie indikerar på att ekonomiska föreningar sällan har den 

kapitalinsats som krävs vid start av aktiebolag och därför blir valet av företagsform enkelt. 

Fallstudie indikerar på att samarbetet mellan medlemmarna ger trygghet i att dela kostnader, 

erfarenheter och kunskaper samt samhörighet, där medlemmarna går samman för att 

förverkliga en gemensam idé och för att öka sysselsättningen. 

 

Vår studie visar att oavsett vilken bransch man väljer att bedriva en ekonomisk förening i, så 

skiljer sig inte grundtanken om affärsidén åt. Detta grundar vi på vår fallstudie där vi kan se 

gemensamma faktorer oavsett vilken typ av kooperativ den ekonomiska föreningen bedrivs i. 

Litteraturstudien indikerar på att företagsformen passar den person som tillsammans med 

andra vill bedriva en verksamhet där idén står i fokus, inte att vinstmaximera. Om det är 

vinstmaximering som personerna i fråga är ute efter, är det bättre att välja ett annat alternativ 
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av företagsform, till exempel ett aktiebolag. Studien indikerar också att det har betydelse 

vilken branschverksamhet den ekonomiska föreningen bedrivs i, om föreningen vill gå med 

vinst eller inte. En av studiens aktörer vill bedriv en affärsverksamhet med ett av målen; att 

föreningen ska gå med vinst. 

 

5.3.2. Vilka är fördelarna och nackdelarna med en ekonomisk förening? 

Vår studie visar att en fördel med att bedriva en ekonomisk förening är att medlemmarna 

samarbetar med andra ekonomiska föreningar. Detta samarbete kan bidra och öka till att 

föreningen bli mer konkurrenskraftig gentemot andra företag på marknaden. Fallstudien 

antyder att det är vanligt att ekonomiska föreningar samarbetar och att medlemmarna är både 

kunder och leverantörer för att på detta sätt skapa fördelar och få ner kostnaderna i föreningen 

vilket är en fördel för dem själva. 

 

Vår studie antyder på att det kan vara ett problem, för en ekonomisk förening, vid belåning, 

om banken ser finansiella risker. Banken kräver att den ekonomiska föreningen ska ha en 

ekonomisk säkerhet och gärna gå med vinst, för att få lån, men att det är en fördel att vara 

flera medlemmar vid företagsbelåning, eftersom riskerna sprids. Fallstudien visar på att det är 

svårt att uppnå bankens krav för mindre ekonomiska föreningar och många mindre 

ekonomiska föreningar är självförsörjande. Utifrån fallstudien har vi upptäckt att det är en 

fördel att vara en ekonomisk förening, när föreningen söker bidrag, men att få bidrag är inte 

självklart bara för att man är en förening.  

 

Litteraturstudien antyder att det är en nackdel om samarbetet inte fungerar mellan 

medlemmarna då det ökar risken för konflikter, eftersom det är många medlemmar som delar 

på ansvaret. Det kan resultera i att budskapet inte alltid går fram, och att det blir svårare att 

kontrollera ägarkretsen. En annan nackdel, som studien visar, är att det är brist på kunskap om 

ekonomiska föreningar som gör att företagsformen missuppfattas. 

 

5.3.3. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det dykt upp frågor som vi, på grund av tidsbrist inte har haft 

möjlighet att fullfölja, som vi anser skulle vara intressant till fortsatt forskning. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att enbart fördjupa sig inom ämnet attityder, eftersom forskningen visar 
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att det finns olika attityder och varierande kunskap gällande ekonomiska föreningar. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning är att inkludera fler intressenter i forskningen, exempelvis 

Skatteverket och revisionsbyråer, för att få fram fler nackdelar och fördelar. Ett förslag är 

också att inkludera en kvantitativ metod i arbetet för att nå ut till fler intressenter.  

  



42 

 

6. Källhänvisning 

 

Publicerade källor 
 
Arbnor Ingemar & Bjerke Björn.1994, Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. 
 

Beck-Friis Ulrika, 2009, Kooperation i framkant? Studentlitteratur och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers Gruppen AB. 

 

Bergström Clas & Samuelsson Per, 2009, Aktiebolagets grundproblem. Norstedts Juridik AB, 

Solna. 

 

Hedström Carl, 2007, Organisationernas rättsliga ställning. Norstedts Juridik AB, Vällingby. 

 

Hedström Carl & Giertz Magdalena, 2007, Föreningar - om ekonomiska och ideella 

föreningar samt något om stiftelser. Litteratur Compagniet AB, Vällingby. 

 

Jacobsen Dag Ingvar, 2002, Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund 

 

Lindholm Stig, 2001, Vägen till vetenskapsfilosofin. Academia Adacta AB, Lund. 

 

Lundén Björn, 2004, Ekonomiska föreningar: ekonomi, skatt och deklaration. Björns Lundéns 

Information AB, Näsviken. 

 

Lundén Björn, 2006, Aktiebolag: ekonomi, skatt och juridik. Björns Lundéns Information AB, 

Näsviken. 

 

Mattsson Elisabet & Jan Olsson, 2009, Det mänskliga företagandet, Om social ekonomi för 

2000-talet. Premiss förlag, Stockholm 

 

Molin Anna & Svensson Ulf, 2010, Kompanjoner - Driva företag tillsammans. Björn 

Lundéns Information AB, Näsviken. 

 

Patel Runa & Davidson Bo, 2003,Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 

 

Thomasson, J. et al, 2007, Affärsredovisningen. Liber AB, Malmö. 

 

Broschyrer 
 
Bolagsverket, Starta förening 

 

Bolagsverket, Starta aktiebolag 

 

Coompanion, 2008. Kooperativt företagande förnyar näringslivet 

 

Coompanion, 2007. Kooperativt företagande ökar mest; - och överlever längst 

 



43 

 

Rapporter  
 

Andersson Josefin, Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ. Temagruppen integration i 

arbetslivet, 2010:2. 

http://www.isv.liu.se/remeso/tia/publikationer/publikationer/1.238455/Arbetsmarknadsprojekt

.pdf (2011-05-17) 

 

Nilson Jerker, 2011. De lantbrukskooperativa företagens betydelse för konkurrensen inom 

livsmedelskedjan. Konkurrensverket 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-

3_lantbrukskooperativa_foretag.pdf (2011-05-17) 

 
Uppsatser 
 
Hjerpe Hedeås Josefin & Skoog Sandra, 2010, Hur påverkar motivation, prestation, makt och 

konflikter kooperativs måluppfyllelse?. C-uppsats, Karlstad Business School, 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet 

 

Jonsson Liselott & Widgren Andreas, 2008, Kooperativa principer – en fallstudie av ett 

kooperativ och ett icke kooperativt företag. C-uppsats, Luleå tekniska universitet 

 

Mård Tobias & Nilson Fredrik, 2010, Varför välja personer att starta företag som ekonomisk 

förening?. C-uppsats, Karlstad Business School, Handelshögskolan vid Karlstads universitet  

 

Nystöm Ellen & Ström Helena, 2007, Social trygghet att starta företag tillsammans. C-
uppsats, Luleå tekniska universitet 

 

Artiklar 
 

Andersson Margareta & Bergqvist Katrin, Tänk kollektivt om näringslivet. Dagens samhälle 

nr 10/09. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/taenk-kollektivt-om-naeringsliv-9313 (2011-04-19) 

 

Brober Jesper, Insatsemission – hot eller möjlighet för kooperativa företag?. Fakta ekonomi nr 

7:1997 

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktaekonomi/pdf97/E97-07.pdf  (2011-05-14) 

 

Fregidou-Malama Maria, Attityder till kooperativt företagande. Fakta Jordbruk nr 5, 1998. 

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf98/Jo98-05.pdf (2011-05-13) 

 

Hakelius Karin och Ollila Petri, Kooperationens framtid. 

http://74.125.155.132/scholar?q=cache:mWsP1fXeO70J:scholar.google.com/&hl=sv&as_sdt

=0 (2011-05-02) 

 

Nilsson Lovisa, Kooperativet och medlemmarna – mot förnyade relationer. Fakta Jordbruk nr 

X 2003 

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf03/Jo03-05.pdf  (2011-05-14) 

 

  

http://www.isv.liu.se/remeso/tia/publikationer/publikationer/1.238455/Arbetsmarknadsprojekt.pdf
http://www.isv.liu.se/remeso/tia/publikationer/publikationer/1.238455/Arbetsmarknadsprojekt.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-3_lantbrukskooperativa_foretag.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-3_lantbrukskooperativa_foretag.pdf
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/taenk-kollektivt-om-naeringsliv-9313
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktaekonomi/pdf97/E97-07.pdf
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf98/Jo98-05.pdf
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:mWsP1fXeO70J:scholar.google.com/&hl=sv&as_sdt=0
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:mWsP1fXeO70J:scholar.google.com/&hl=sv&as_sdt=0
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf03/Jo03-05.pdf


44 

 

Elektroniska resurser 
 
Bolagsverket 

http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2010/100219_minskning.html (2011-03 29) 

 

Skatteverket 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ekonomiskaforeninga

r/starta.4.6a6688231259309ff1f800028168.html (2011-03-31) 

 

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2006/stallningstaganden2006/

13160280406111.5.f273d1c11967381d5480001397.html (2011-05-22) 

 

Bustrollet ekonomiska förening  

www.bustrollet.se (2011-04-26)  

 

Dellencat ekonomiska förening 

http://www.coompanion.se/gavleborg/hudiksvallexem.aspx (2011-04-28) 

www.dellencat.se (2011-04-28) 

 

Åmotbygden ekonomiska förening 

http://www.amot.nu/default.asp?PageID=2159 (2011-04-26) 

 

Ockelbo formgrupp ekonomisk förening 

http://www.wij.se/default.asp?HeadPage=352 (2011-04-26) 

http://www.coompanion.se/gavleborg/ockelboexem.aspx (2011-04-28) 

 

Intervjuer 
 
Ninna Gunnarsson, Ockelbo formgrupp ekonomisk förening, 5 april 2011 

Jan-Åke Malmqvist, Dellencat ekonomiska förening, 8 april 2011 

Monica Myllers, Bustrollets ekonomiska förening, 15 april 2011 

Åke Lamm, Åmotbygdens ekonomiska förening, 20 april 2011 

Markus Strömberg, Handelsbanken i Gävle, 4 april 2011  

Pär Bäck, Swedbank i Gävle, 14 april 2011  

 

 

 

 

  

http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2010/100219_minskning.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ekonomiskaforeningar/starta.4.6a6688231259309ff1f800028168.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ekonomiskaforeningar/starta.4.6a6688231259309ff1f800028168.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2006/stallningstaganden2006/13160280406111.5.f273d1c11967381d5480001397.html
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2006/stallningstaganden2006/13160280406111.5.f273d1c11967381d5480001397.html
http://www.bustrollet.se/
http://www.coompanion.se/gavleborg/hudiksvallexem.aspx
http://www.dellencat.se/
http://www.amot.nu/default.asp?PageID=2159
http://www.wij.se/default.asp?HeadPage=352
http://www.coompanion.se/gavleborg/ockelboexem.aspx


45 

 

Bilaga 1 Aktiebolag 

När ett aktiebolag ska bildas är det minst en person som har en idé att starta ett bolag. Ett 

aktiebolag kan ägas av en eller flera fysiska och juridiska personer. Ett aktiebolag blir en 

juridisk person vid registreringen hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital är minst 50 000 kr i 

ett privat aktiebolag och minst 500 000 kr i ett publikt aktiebolag, som betalas in av företagets 

grundare i form av pengar eller annan egendom, så kallad apportegendom. Pengar sätts in på 

banken medan all apportegendom ska registreras i stiftelseurkunden. Det är inte all egendom 

som godkänns som apportegendom, endast egendom som kan vara till nytta för verksamheten 

som till exempel en bil, fastighet eller verktyg och maskiner. Finns det flera aktieägare, så 

kallade stiftare, ska antalet aktier registreras samt vem som är köpare till dessa aktier. Ett 

aktiebolag registreras hos Bolagsverket och bolaget får då ett organisationsnummer. 

(Bolagsverket, Starta aktiebolag) 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

 

Ekonomisk förening 

1. Vad anser ni utmärker en ekonomisk förening? 

2. Vad har ni för syfte med er ekonomiska förening?  

3. Vad anser ni är för- och nackdelar med en ekonomisk förening? 

4. Vid en eventuell vinst, gör ni en utdelning till medlemmarna eller går vinsten tillbaka till 

föreningen? Hur viktigt är det med vinst?  

5. Vid uppstart av företaget fanns det någon tanke på att istället starta någon annan form av 

förening eller bolag? Varför just ekonomisk förening?  

6. Har det funnits några problem vid finansiering gällande bankärenden som belåning vid 

start, expandering eller vid investering? 

7. Har ni stött på några problem som ni tror skulle ha varit lättare att hantera om ni varit ett 

aktiebolag? 

8. Upplever ni att ni blivit bemötta med olika attityder av myndigheter, banker, kunder m.fl. 

av att vara en ekonomisk förening? 

9. Ägarinsatsen har nu sänkts i aktiebolag och i mindre privata aktiebolag har kravet på 

revisor blivit ett frivilligt avgörande? Skulle det ha ändrat er i frågan om att i stället driva 

verksamheten i ett aktiebolag? 

 

Bank 

1. Vilka krav har banken på ekonomiska föreningar vid företagsbelåning och vilka krav har 

banken på aktiekapital vid företagsbelåning? 

2. Anser banken att det finns skillnader mellan de två olika företagsformerna. I så fall vilka? 

3. Är det något av bolagsformerna som har lättare att få belåning. I så fall vad beror detta på? 

 


