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Upplevelsen av att arbeta inom ett personalkooperativt företag 

Skillnaden mellan medlem och anställd 
 

Ulrika Hedman  

 

Studien undersökte hur arbetet inom den personalkooperativa 

verksamheten upplevdes av medlemmar och anställda, samt skillnaden 

dem emellan. I denna studie användes personalkooperativ för att det 

där ingår både medlemmar, som är ägare av kooperativet, och 

anställda. Syftet uppnåddes genom intervjuer där tre frågeställningar 

användes: vad upplevda erfarenheten är av att ingå i ett 

personalkooperativ, hur företagets handlingar stämmer överens med 

de aktuella kooperativens sju principer, samt hur deltagarna förhåller 

sig till Maslows behov.  Resultatet visade dels att möjligheten att själv 

kunna påverka arbetet var skälet till varför deltagarna valt att ingå i ett 

kooperativ. Dock angavs som negativt saknaden av en chef och den 

bristande ekonomin. Skillnaden mellan medlemmar och anställda 

framgick genom att medlemmarna fokuserade mer på verksamheten 

som helhet medan de anställda lade fokus på interaktionen mellan 

kollegor. Validiteten försvagades då urvalet skedde via målinriktat 

urval. 

 

Keywords: Co-operative enterprise, member, employee, principals of 

co-operation, needs.   

 

Inledning 
 

Det råder ingen tvekan om att de flesta människor vill göra en rejäl arbetsinsats, lägga 

manken till och spänna sina krafter, förutsatt att det har något att vinna på det själva, 

dvs. att insatsen kan vara ägnad att tillfredsställa väsentliga behov. (Rubenowitz, 2004, 

s. 11) 

 

Det är en fördom att trivseln på en arbetsplats och ett företags produktivitet inte går hand i 

hand (Rubenowitz, 2004). Fördomar existerar angående att människan inte vill arbeta, att hon 

inte vill göra bra ifrån sig, att hon är ointresserad. När så är fallet beror det vanligen på den 

moderna tekniken som har tagit över arbetet, som har tagit över människans värde på 

arbetsplatsen. Tekniken hämmar initiativförmågan, ansvaret och därmed engagemanget 

(Rubenowitz, 2004). Därför är kooperativa företag en intressant verksamhet som kan ge 

människan tillbaka prestationsintresset.   

 

Alla organisationer syftar på något sätt till att samordna olika resurser och 

manifesterade arbetsprestationer- personella och materiella- så att människor 

gemensamt ska kunna nå olika mål, som de inte skulle kunna nå genom enskilda 

insatser. (Rubenowitz, 2004, s 15) 

 

Vid ändring av organisationsformer fokuseras det först och främst på lönsamhet samt 

produktivitet. Lönsamheten och produktiviteten är beroende av att arbetsuppgifter fördelas 

rätt mellan de anställda samt att personalens kompetens tas till vara på. Tidigare var det fokus 

på att effektivisera tekniken eller administrationen. Detta har till viss del förändrats. Viktigt i 
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dagens läge är att ge en mindre enhet självständighet. Förr var maskiner, utrustning samt 

materiella resurser av stort värde för ett företag. Idag fokuseras det på människans kompetens. 

Flexibiliteten är viktig för att skydda sig mot konkurs och neddragningar och samtliga 

medarbetare görs medvetna om organisationens mål och involveras i verksamheten som 

helhet (Rubenowitz, 2004).  

 

Personalkooperativa företag för offentlig omvårdnad och barnomsorg 
 

Ordet kooperativ betyder samarbete och samverkan, en verksamhet som inte ska gå med vinst 

i traditionell mening, utan det fokuseras på ett mervärde som är skillnaden mellan 

medlemmarnas uppoffringar och vad som uppnås genom det kooperativa företaget. Det är en 

ekonomisk verksamhet som bedrivs i och av ekonomiska föreningar där medlemmarna 

fungerar som konsumenter, leverantörer eller med egna arbetsinsatser. Gemensamt är att 

föreningen ska utgå från medlemmarnas intresse och behov. Det är alltså ett funktionellt 

samarbete som kan variera inom samt mellan kooperativa föreningar beroende på 

verksamheten hos medlemmarna och omfånget av den kooperativa verksamheten. Den 

funktionella delen ska medlemmarna utveckla fritt, men det finns tydliga regler hur ansvaret 

medlemmarna har ska gå till, deras rättigheter och skyldigheter, inträde, avgång, andelar, 

revision mm. Vidare existerar två sätt att ingå i kooperativ; ett är att gå med i ett existerande 

kooperativ och det andra är att starta ett eget (Skår, 1981). 

Nilsson, I., Wadeskog, A. (1990) skrev att det finns olika typer av kooperativ, t.ex. 

arbetskooperativ, paraplykooperativ och personalkooperativ. Personalkooperativ är en typ av 

arbetskooperativ som bildats av en personalgrupp. Verksamheten gruppen tar över finns oftast 

inom den offentliga sektorn. De samarbetar sannolikt med långsiktiga kontrakt från kommun 

eller landsting (Civildepartementet, DS 1990: 65, s. 12). Nilsson, I., Wadeskog, A. (1990) 

angav att personalkooperativ kan sättas samman genom att en grupp startar verksamheten och 

anställer övriga. Därav finns det i personalkooperativ dels medlemmar, som är ägare av 

företagen, och dels anställda. Denna studie fokuserar på personalkooperativ.  

Vanligaste personalkooperativen är dagis och äldreboenden och i denna studie är det tre 

dagis och ett äldreboende som deltagit. Johansson (2001) skrev att personalkooperativ innebär 

en verksamhet som bidras med offentliga medel men som styrs av personalen 

(medlemmarna). Personalkooperativen i denna studie får sitt ekonomiska bidrag från sina 

respektive kommuner. Denna typ av samverkan kan skapa problem när kommunen ”lägger 

sig i” och besvärar de kooperativa företagen, personalkooperativen måste bevisa att de kan 

bedriva verksamheten på ett bra sätt då de är beroende av kommunen (Civildepartementet, DS 

1990: 65, s. 34).  

Medlemmarna fattar besluten i kooperativet och i allmänhet gäller att ju mer förpliktigande 

medlemskapet är ju mer inflytande har medlemmarna. Därför måste det finnas en fungerande 

kommunikation mellan medlemmarna för att skapa kollektiva beslut. Det är genom dessa 

kollektiva beslut medlemmarnas vilja ska presenteras, det är dessa beslut som ska uppfylla 

målkraven. Den kooperativa organisationen ger möjligheter för medlemmarna att påverka, 

och ”en medlem en röst” bör gälla. Hur detta sedan fungerar i praktiken är olika, det beror 

mycket på motivation, kompetens samt uppoffringar (Skår, 1981). 

 

Den Internationella kooperativa alliansens sju kooperativa principer  
 

De kooperativa principerna är gemensamma för alla kooperativa föreningar och är regler till 

för hur de föreningarna ska handla. De är stadgade av den Internationella Kooperativa 

Alliansen (Bartilson, 1990). De sju kooperativa principerna är: 
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1. Frivilligt och öppet medlemskap: Frivilligt och öppet för alla som kan använda dess 

tjänster och ta sitt ansvar som medlem, detta utan någon form av diskriminering.  

2. Demokratisk medlemskontroll: Kooperativa verksamheten är en demokratisk 

organisation som ska styras av medlemmar och de ska ta sitt ansvar i delaktighet och 

beslutsfattande.  

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande: Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt med 

ekonomin och utövar kontroll över det i demokratisk ordning.  

4. Självständighet och oberoende: Kooperativa föreningar är självständiga, fristående 

och styrs av medlemmar.  

5. Utbildning, praktik och information: Kooperativa föreningar erbjuder utbildningar 

samt informerar allmänheten om den kooperativa verksamhetens särart och fördelar. 

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar: Genom att tjäna sina medlemmar effektivt 

ska kooperativa företag samarbeta med andra kooperativa företag.  

7. Samhällssyn: Kooperativa föreningar ska arbeta för samhället enligt riktlinjer som 

godtagits av medlemmarna.  

(Johansson, 2001). 

 

Maslows behovshierarki 
 

Maslow utförde sina viktigaste studier i humanistisk psykologi under 1950 talet, det var då 

behovspyramiden skulle komma att bli känd (The Workforce, 2002). Maslows 

behovspyramid skapades dock redan under 1940-talet (Hoffman, 2008). Schultz, Larsen, 

(2006) skrev att Maslow uppgav att människan är född med grundläggande behov som är: 

fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, prestationsbehov och 

självförverkligandebehov. Och dessa försöker människan ständigt tillfredsställa. Författarna 

fortsätter med att ange att Maslow poängterade att behov längst upp i pyramiden kan nås först 

då de lägre behoven blivit tillgodosedda; alltså krävs mat på bordet innan behovet 

självförverkligande kan tillfredsställas. Schultz, Larsen (2006) skrev att kan däremot de lägre 

behoven tillfredsställas kommer människan att ge sin energi till att behaga de högre. 

Författarna fortsatte med att Maslow angav att de fysiska-, trygghets-, sociala- och 

prestationsbehoven är bristbehov och är gemensamma för oss alla och det sista, 

självförverkligandebehovet, är ett utvecklingsbehov som främjar till god hälsa och personlig 

utveckling. Detta sistnämnda behov är individuellt (Schultz, Larsen, 2006). 

Maslows behovshierarki anses inte kunna granskas som fullt bevisad men den har däremot 

kunna styrkts och använts som en bra förklaringsmodell vid studie av behovstillfredsställelse 

och arbetsanpassning (Rubenowitz, 2004). Om Maslows pyramid brukas och appliceras på en 

anställds tänkande så är basbehoven pengar, mellersta behoven är igenkännande och de högsta 

behoven är meningsfullhet och möjlighet till att kreativt uttrycka sig (Hofman, 2007). Ju 

högre behov som tillfredsställs desto större psykisk mognad präglar individen (Rubenowitz, 

2004). Rubenowitz (2004) angav att ju fortare och lättare de lägre behoven tillfredsställs desto 

mer möjliggör det en personpsykologisk utveckling. Däremot kan den naturliga utvecklingen 

störas om tillräcklig tillfredsställelse inte erhålls vilket bidrar till att de högre nivåerna inte 

kan nås och möjligheten att erhålla full psykologisk mognad därför hindras (Rubenowitz, 

2004). 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att ta reda på hur medlemmar och anställda upplevde arbetet inom ett 

personalkooperativt företag, samt skillnaden mellan hur medlemmar, som har beslutsrätt, och 

anställda, som inte har beslutsrätt, upplevde arbetet. Studien utgick från frågeställningarna: 
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Vad är erfarenheten av att ingå i ett kooperativt företag? Hur stämmer företagens handlingar 

överens med den Internationella Kooperativa Alliansens sju principer? Hur förehåller sig 

studiens deltagare till Maslows behovshierarki? För att uppnå syftet studerades dessa tre 

frågeställningar. För intervjufrågor till studiens deltagare, se Bilaga 1, Intervjuguide. Fyra 

personalkooperativ valdes för att göra studien möjlig. Tidigare forskning på området verkar 

saknas och kooperativa verksamheten i sig är av särart då det är ett skapat företag som 

grundar sig på dess medlemmar, deras ansvar och rätt att ta beslut. Anställda har däremot 

ingen beslutsrätt, varför det var intressant att se på skillnaden hur dessa två grupper upplever 

den kooperativa verksamheten.   

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Studien genomfördes med sju deltagare ifrån fyra olika personalkooperativ varav fyra 

deltagare var medlemmar och tre deltagare var anställda. Intervjupersonerna ett, fyra, fem och 

sju var medlemmar, intervjupersonerna två, tre, och sex var anställda. Kooperativen fanns i 

tre olika svenska samhällen. Samtliga deltagare var kvinnor i en ålder mellan trettio och 

sextio år och hade arbetat inom företagen mellan två och tjugo år. Deltagarna valdes ut genom 

ett målinriktat urval i tre olika Svenska samhällen. De intervjuade deltagarna kommer 

fortsättningsvis benämnas IP 1-7.  

 

Material 
 

Material som användes var diktafon, skrivmaterial samt intervjuguide. Intervjuguiden delades 

in i tre områden utifrån frågeställningarna. Område ett: sexton frågor, utformade av 

författaren för att få fram erfarenheten av att arbeta inom ett kooperativ. För att besvara 

frågeställning ett.  Område två: sju frågor, utformade från kooperativa företagens sju principer 

baserat på Johanssons (2001) litteratur. För att besvara frågeställning två. Område tre: tretton 

frågor, utformade från Abraham Maslows behovshierarki tagen från Rubenowitz (2004) samt 

Schultz och Larsen (2006). För att besvara frågeställning tre.  Frågeställningarna var:  

 

1. Vad är upplevelsen av att ingå i en kooperativ verksamhet? 

2. Hur stämmer företagens handlingar överens med den Internationella Kooperativa 

Alliansens sju principer (ovan angivna)? 

3. Hur förehåller sig studiens deltagare till Maslows behovshierarki?  

 

Totalt användes trettiosex strukturerade frågor. Den sista frågan i intervjuguiden löd: Vad är 

viktigast för dig att få ut av verksamheten? Den frågan användes för att visa vilket behov i 

Maslovs behovshierarki medlemmarna respektive anställda fann viktigast.  

 

Procedur 
 

Studien baseras på ett målinriktat urval. Sökmotorn Google användes för att finna 

personalkooperativ i tre svenska samhällen. Därigenom erhölls telefonnummer till samtliga 

kooperativ som sedan ringdes upp. Genom telefonkontakten uppgavs en presentation om 

uppdraget, ämnet samt syftet med studien. Vidare angavs att intervjuerna skulle komma att ta 

ca 30 minuter. Intervjuer bokades in och författaren begav sig vid bestämda tillfällen till de 

deltagande kooperativen.  
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Intervjuerna tog plats på deltagarnas arbetsplats, i kontrollerad ostörd miljö. Än en gång 

gavs en presentation om uppdraget, ämnet och syftet förklarades. Det meddelades även om de 

forskningsetiska principerna, att allt var anonymt och att intervjupersonerna kunde välja bort 

frågor och/eller välja att avsluta intervjun. Författaren bad om tillstånd att spela in 

intervjuerna, vilket beviljades. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera.  

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna och sedan analyserades transkriptionerna 

genom meningskoncentrering. 

 

Bearbetning och analys  
 

Två analyser av transkriptionerna utfördes. Första analysen: författaren tittade på samtliga IP. 

Andra analysen: författaren tittade på skillnaden mellan medlemmar och anställda. 

Analysmetoden som författaren använde sig av var meningskoncentrering. Denna metod 

användes för att få fram det centrala ur intervjuerna. Analysmetoden användes för samtliga tre 

frågeställningar.  

   Första analysen av samtliga IP genom meningskoncentrering: Författaren läste igenom alla 

intervjuer för att skapa sig en helhetsbild. Sedan fokuserade författaren på en strukturerad 

fråga i taget. Det var sju svar på varje fråga; ett från vardera IP. Varje enskilt svar formades 

till naturliga meningsenheter. Där hittades det som var viktigt genom att det besvarade frågan: 

Vad säger detta om uppfattningen av att arbeta inom ett kooperativt företag? Det viktiga 

kallas kodade meningsenheter. Efter genomgången fick varje enskilt svar från varje IP en till 

tre kodade meningsenheter.  

Därefter jämfördes samtliga kodade meningsenheter som kom ifrån samma fråga. Den 

jämförelsen gjordes för att ta reda på vilka kodade meningsenheter som förekom mest 

frekvent i IP svar. De kodade meningsenheter som förekom mest frekvent var det studiens 

resultat baserades på.  

T.ex. frågan: varför har du ingått i ett kooperativt företag? Den gav sammanlagt sju svar då 

det var sju IP. De sju svaren formades vardera till naturliga meningsenheter. Därefter hittades 

kodade meningsenheter i respektive svar. Utifrån ovan angivna fråga jämfördes samtliga 

kodade meningsenheter. Ett centralt tema förekom oftast och därför baserades studien på det 

temat.  Det kodade meningsenheter var i detta exempel: att kunna påverka.  

Andra analysen: skillnad mellan anställd och medlem genom meningskoncentrering. 

Författaren delade upp intervjuerna i medlemmar och anställda. Sedan läste författaren 

igenom intervjuerna för att skapa sig en helhetsbild, först medlemmarnas svar och sedan de 

anställdas svar.  Därefter fokuserade författaren på en strukturerad fråga i taget. Fyra 

medlemmar deltog i studien och därför var det fyra svar på varje fråga. Deltagarna som var 

anställda var tre stycken och därför var det tre svar på varje fråga. Naturliga meningsenheter 

samt kodade meningsenheter utifrån respektive svar var redan gjort efter den första analysen.  

Därefter fokuserade författaren först på de kodade meningsenheter som tillhörde 

medlemmarna. Där jämfördes samtliga kodade meningsenheter som kom ifrån samma fråga. 

Den jämförelsen gjordes för att ta reda på vilka kodade meningsenheter som förekom mest 

frekvent i medlemmarnas svar. De slutliga kodade meningsenheter som förekom mest 

frekvent var de teman som användes i jämförelsen med de anställda.  

Därefter fokuserade författaren på de kodade meningsenheter som tillhörde de anställda. 

Där jämfördes samtliga kodade meningsenheter som kom ifrån samma fråga. Den jämförelsen 

gjordes för att ta reda på vilka kodade meningsenheter som förekom mest frekvent i de 

anställdas svar. Dessa slutliga kodade meningsenheter som förekom oftast var det som 

användes i jämförelsen med medlemmarna. 
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Jämförelsen mellan medlemmarnas och de anställdas kodade meningsenheter visade på 

likheter och olikheter av upplevelsen av att arbeta i ett kooperativt företag. Det presenteras i 

resultatet.  

Den sista frågan i intervjuguiden var: vad är viktigast för dig att få ut av verksamheten? 

Genom denna fråga kunde författaren ta reda på om det fanns en skillnad av vad medlemmar 

och anställda fann viktigast att få ut av verksamheten. Ingen skillnad förekom och detta 

presenteras nedan i resultatet. 

I studien refererar författaren till de sju deltagarna som intervjupersoner samt ”samtliga” 

ger ett referat till alla sju intervjupersoner. När intervjupersonerna använder ordval som ”tror” 

och ”hoppas”, vilket framgår i kodade meningsenheter samt resultatavsnittet, så tolkar 

författaren detta som en viss osäkerhet hos intervjupersonerna. Samtliga 36 frågor, kodade 

meningsenheter och exempel på naturliga meningsenheter från analys ett presenteras i tabell 

1. Kodade meningsenheter kommer även att presenteras i resultatavsnittet. Resultatet delas 

vidare upp i två delar: upplevelsen av personalen samt skillnader mellan medlemmar och 

anställda.  

 

Resultat  
 

Resultatet består av Tabell 1 samt två deskriptiva utsagor. Första deskriptiva utsagan: 

upplevelsen utifrån samtliga intervjupersoner. Andra deskriptiva utsagan: skillnader mellan 

medlemmar och anställda. Varje utsaga är uppdelad efter de tre frågeställningarna.(Se t ex 

Tabell 1.) 

   De deskriptiva utsagorna är skapade utifrån kodade meningsenheter som formades i 

analysmetoden, samtliga frågor från intervjuguiden presenteras även i resultatets löpande text.   

 

Tabell 1.  
Frågeställningar, frågor, kodade meningsenheter. I fotnot anges- exempel av naturliga meningsenheter från 

analys ett. 

Frågeställningar Frågor              Kodade meningsenheter 

  1. Upplevelsen 

  av att ingå i en  

  kooperativ 

  verksamhet: 

Varför har du valt att ingå i en kooperativ verksamhet?  

(1) 

Kunna påverka. 

 Nämna vad du uppfattar negativt och positivt med att 

jobba på ett kooperativt företag.  

Korta beslutsvägar. Bestämma 

själva. Gemenskap. Det negativa 

är att inte ha en chef.  

 Kan du beskriva er målinriktning? 

 

Luddig. Trivsel. Trygghet.  

Driva för kunden. Läroplan.  

Positiv. Driva verksamheten.  

 Känner du själv att du strävar efter att uppnå de här målen? Stark strävan efter målen.  

 Hur upplever du ditt egenvärde i företaget? Mycket bra egenvärde. 

 Hur tror du att andra ser på ditt bidrag i företaget? Hoppas det är positivt.  

Tror det är bra. 

 Hur ser du på din egen möjlighet att påverka i företaget? Stor möjlighet att kunna påverka.  

 Hur upplever du att andra värderar din röst? Andra värderar rösten.  

 Vad är det som får dig att känna dig uppskattad? Feedback. Gemenskap. 

 Hur upplever du din chans att utvecklas i företaget? Stora chanser. 

 Vad känner du är det som antingen begränsar eller 

möjliggör din chans till utveckling? 

Egna begränsningar. Bra sociala 

relationer. Ekonomin kan hindra 

utvecklingen. Vara anställd. 
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 Hur upplever du informationsbytet och kommunikationen 

i företaget? 

Fungerar bra. En öppen dialog.  

Dela informationen ständigt.  

 Vad känner du är det som motiverar dig i arbetet? Kunna påverka själv. Feedback. 

Arbetskamrater.  

 Vad är du kan uppleva som begränsar din motivation? Brist på tid. Ekonomin.  

Dispyter. Oliktänkande.  

Jobbigt privat. Påfrestande  

arbete. Trötthet.  

 Vad är det du känner som får dig att trivas i företaget? Trivs med det kooperativa 

arbetssättet. Kunna påverka själv. 

Gemenskapen. 

  Vad är det du kan uppleva som gör att du inte trivs? Negativt att inte ha en chef. 

Ekonomin. Dåliga relationer. 

Oenigheter.  

  2. De sju  

  principerna: 

Hur bemöts nya medlemmar, anställda och kunder av  

företaget? (2) 

Bra bemötande. Fått bekräftelse 

på detta.  

 Hur upplever du att medlemmar är aktiva och delaktiga i 

det viktiga besluten? 

Bristande engagemang.  

Fungerar bra. 

 När det gäller kapitalet, hur handskas medlemmarna med 

den? 

Medlemmarna gör det på ett  

rättvist sätt, de har insyn i  

ekonomin. Har knappt någon 

ekonomi. 

 När det gäller kooperativa principer så står det att  

kooperativa föreningar är fristående, självständiga och 

styrs av medlemmar. Hur tycker du det stämmer in på er? 

Stämmer bra. Stämmer inte in. 

Kommunens ställer till det.  

 

 Hur bidrar ni med kooperativ information till kunder, 

anställda och medlemmar? 

Information sker när det behövs. 

Medlemmar kan mer om 

verksamheten. 

 På vilket sätt samarbetar ni med andra kooperativ? Inget samarbete alls. 

 Hur upplever du att ni arbetar för samhället utifrån era 

egna riktlinjer? 

Det arbete som utförs. 

 

  3. Behoven  

enligt Maslow: 

Vad anser du är en god fysisk miljö? (3) Hjälpmedel. Lättarbetat. 

 Tycker du att det kooperativa företaget stimulerar till en 

god fysisk arbetsmiljö?  

Det spelar ingen roll att det är ett 

kooperativt företag.  

 Vad innebär trygghet i arbetslivet för dig? Att ha ett jobb är trygghet. 

 Vad är det som möjliggör dina chanser att känna dig trygg 

i ett kooperativt företag? 

Kunna styra själv. Gemenskapen 

 Vad är det som gör att du kan känna dig otrygg i ett 

kooperativt företag? 

Begränsade ekonomin.  

Kommunen. Inte ha en chef. 

 Vad betyder sociala relationer till kollegor för dig? Betyder mycket. 

 Hur upplever du gemenskapen i det här företaget? Gemenskapen är bra. 

 Vad är det som underlättar eller motverkar goda sociala 

relationer i ett kooperativt företag? 

Gemenskapen underlättar sociala 

relationerna. Oense och 

diskussioner försvårar det.  

 Vad betyder prestation i arbetet för dig? Att ha gjort ett bra jobb.  

 Hur känner du att dina egna möjligheter är själv att kunna 

prestera bra i det här kooperativa företaget? 

Stora möjligheter till prestation.  

 

 Självförverkligande i arbetet, vad är det för dig? Göra det man brinner för. Lyckas.  

 Hur ser du på dina möjligheter till självförverkligande? Goda möjligheter till 

självförverkligande. 
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 Vad är viktigast för dig att få ut av den här verksamheten? Trivas på arbetsplats. Trivas med 

arbetet. 
 

(1) IP2: ”Det är nära till beslut och man kan påverka.” 

(2) IP6: ”Det är positivt, jag blev väldigt positivt bemött.” 

(3) IP3: ”Att det finns hjälpmedel och bra luft, som för övrigt är ganska dålig här.” 

 

Upplevelsen utifrån samtliga intervjupersoner 
 

Frågeställning: Upplevelsen av att ingå i en kooperativ verksamhet. Samtliga 

intervjupersoner angav att chansen att kunna påverka verksamheten var varför de valt att ingå 

i ett kooperativt företag. En anställd och samtliga medlemmar angav att det positiva var att 

bestämma själv. Samtliga anställda angav även de korta beslutsvägarna, två anställda angav 

gemenskapen. IP 1, 3, 4, 5 och 7 sa att det negativa var att en chef saknades. IP1 sa: ”det är 

negativt att man inte har en riktig chef”. När det kom till målinriktning kunde IP 1, 4, 5, 6 och 

7 ange vad deras målinriktning var. Dock hade ingen av de intervjupersoner som var från 

samma personalkooperativ samma svar. Samtliga angav att de personligen strävade efter 

målinriktningen samt att de ansåg att de hade bra egenvärde.  När det kom till att bidra till 

företaget angav samtliga deltagare att de hoppades och trodde andra ansåg det bra. ”Jag 

hoppas och tror att dem ser positivt på mitt engagemang” (IP1). ”Alltså jag tror, och får 

feedback, att de är nöjda med mitt bidrag i företaget” (IP6). 

Samtliga deltagare uppfattade att de har en stor möjlighet att själva påverka i företaget och 

att andra värderar deras röst. Resultatet berättar att uppskattning främst erhålls genom 

feedback samt gemenskap. Sex intervjupersoner fann feedback som uppskattande. Två 

intervjupersoner nämnde även gemenskap. ”Jag tycker att vi är bra på att peppa varandra och 

tala om för varandra när man gjort något bra” (IP1). 

Chanserna att utvecklas inom företaget ansågs som stora. Den goda chansen underlättas av 

sociala relationer. En själv samt att vara anställd ses som en begränsning för chansen till 

utveckling av två anställda. Ekonomin ses som en begränsning för tre medlemmar. 

Upplevelsen av informationsutbytet svarade samtliga att fungerade bra. ”Vi kan hela tiden 

föra en dialog” (IP5). ”Det sker en muntlig information, det är öppet och det finns inga 

hemligheter, alla är väldigt involverade” (IP7). Däremot angav IP1, 3 och 7 att trots den 

öppna diskussionen så kunde det förekomma otydlighet i kommunikationen, vilket skapade 

oenighet.  

Det som får de arbetande inom personalkooperativen motiverade är feedback 

(intervjupersoner 1 och 6), att kunna påverka själv (intervjupersonerna 1 och 5) och bra 

kollegor (intervjupersoner 3 och 4). IP3 anger ordet ”arbetskamrater” på frågan vad som är 

motiverande. Omotiverande visade sig vara olika för samtliga intervjupersoner. Omotiverande 

angavs som brist på tid (IP 1), ekonomin (IP 2), dispyter (IP 3), oliktänkande (IP 4), jobbigt 

privat (IP 5), påfrestande arbete (IP 6) samt trötthet (IP 7).  
Fyra intervjupersoner angav att kunna påverka själv samt kooperativa arbetsmetoden som 

skapande av trivsel. Tre intervjupersoner angav gemenskapen.  

 

Frågeställning: De sju principerna. Resultatet visade att fem intervjupersoner ansåg att 

bemötandet varit bra och positivt. ”Människor bemöts på ett positivt sätt tycker jag, jag blev 

väldigt positivt bemött” (IP6). ”...vi informerar om allt så att de också är delaktiga” (IP2). 

Att det var ett aktivt deltagande av medlemmarna angavs av IP 2, 5 och 6. Dock förekom 

det i svaren av IP 1, 3, 4 och 7 att vissa inte engagerade sig som de skulle. Fem 

intervjupersoner angav att ekonomin brukas och disponeras på ett rättvist sätt. Dock 

poängterade fyra intervjupersoner att ekonomin var knapp. Samtliga anställda angav att de 

inte har någon inblick i ekonomin. Fyra intervjupersoner svarade att de kooperativa 

principerna stämde in bra, medan tre av dem angav att det inte gjorde det. Två av dessa tre var 
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från samma personalkooperativ. De ansåg att kommunen satte gränser. ”...vid vissa tillfällen 

har det känts som att detta inte är vårt företag. Det är ett otroligt kommunalt styre...” (IP7). 

När det kommer till hur kooperativ information når kunder, anställda och medlemmarvar 

svaren att personalen ger ut den information som behövs om hur företagets uppbyggnad 

fungerar. Däremot nämndes det att den kooperativa verksamheten inte är något som man 

ideligen går och talar om. Informationsbytet sker när det behövs och det är inte frekvent. En 

princip som tillhör den kooperativa verksamheten är samarbete med andra kooperativ. Det 

angavs av samtliga intervjupersoner att detta samarbete inte sker bland de deltagande 

personalkooperativen. Det nämndes att det har existerat en viss delaktighet mellan 

kooperativen tidigare men som nu har ”runnit ut i sanden”. Frågan angående hur kooperativa 

verksamheten bidrar till samhället gav svaren att det är genom själva arbetet (intervjupersoner 

1, 3, 4, 6 och 7). ”Jag upplever att vi arbetar för samhället genom arbetet som vi utför” (IP4). 

 

Frågeställning: Behoven enligt Maslow. Sex intervjupersoner angav att det var lättarbetat 

inom personalkooperativet och att det existerade hjälpmedel. Däremot existerade detta inte på 

alla arbetsplatser. På frågan om ett kooperativt företag kan stimulera till en god fysisk miljö 

angav samtliga att det är en kooperativ verksamhet inte har någon betydelse. Detta bl.a. p.g.a. 

ekonomin och kommunens styre.  

Frågan om vad trygghet i arbete var för något blev svaret av fem intervjupersoner att ha ett 

jobb. Frågan angående vad som ökar chansen till tryggheten gav av intervjupersonerna 1, 3, 4, 

5 och 6 att kunna styra själv och vara på en arbetsplats med god gemenskap. IP3, som är 

anställd, säger att ökad trygghet skapas av ”att de lyssnar”. Däremot så framstod det negativa 

än en gång genom ekonomin, kommunens påverkan (IP3, 4, 5 och 7) samt att inte ha en chef 

(intervjupersonerna 1 och 4).  

Angående frågan vad sociala relationer betyder för personalen så anges det av samtliga att 

de betyder mycket och intervjupersonerna 1, 3 och 6 anger vikten av att trivas med sina 

kollegor.  Samtliga intervjupersoner hade goda relationer till sina kollegor, det var också 

denna goda relation som möjliggör en fortsatt bra kontakt mellan kollegor. Det var oenigheter 

som sades motverka goda sociala relationer.  

God prestation ansågs av samtliga vara att göra ett bra jobb. Fem deltagare fann goda 

möjligheter till att prestera i sitt respektive företag. På frågorna angående vad 

själförverkligande i arbetet betydde och hur möjligheten till detta såg ut angav samtliga att 

självförverkligande sågs som att göra det man brinner för och att lyckas samt att 

möjligheterna till det var goda. Även här nämndes utbildning som ett steg mot utveckling.  

Sista frågan inbegrep vad som var viktigast att få ut av verksamheten. Det viktigaste var för 

samtliga att trivas på sin arbetsplats och med det arbete som utförs.   

 

Skillnader mellan medlemmar och anställda 
 

Frågeställning: Upplevelsen av att ingå i en kooperativ verksamhet. Frågan angående den 

positiva biten med att arbeta i ett kooperativt företag så ansåg samtliga medlemmar att värdet 

låg vid att bestämma själva. Medan samtliga anställda la värdet på de korta beslutsvägarna, 

två av de anställda poängterar gemenskapen. Samtliga medlemmar uppfattade det negativa 

som avsaknaden av en chef. Angående målinriktningen var samtliga medlemmar säkra på sin 

sak, medan två anställda var osäkra på vad som var respektive företags målinriktning. Frågan 

angående möjligheterna att kunna påverka ansåg medlemmarna samt de anställda att denna 

möjlighet var stor men medlemmarna la till att det beror på gemenskapen. Samtliga 

medlemmar och två anställda fann feedback som en faktor att känna sig uppskattad. Två 

anställda la till gemenskap som kunde få dem att känna dem uppskattade.  
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Vad som möjliggör eller begränsar möjligheten till utveckling inom företaget, där angav tre 

av medlemmarna ekonomin som en faktor som kan begränsa möjligheten till utveckling, 

medan två anställda angav just att vara anställd kan hämma möjligheterna. Samtliga 

intervjupersoner meddelade individuella händelser som omotiverande faktorer i arbetet, två 

medlemmar angav att själv kunna påverka verksamheten var motiverande.  

Frågan angående vad som får de arbetande inom kooperativa företag att trivas så angav 

samtliga medlemmar att det är den kooperativa verksamheten i sig, att kunna styra. Medan 

samtliga anställda sade att gemenskapen ger upphov till trivseln. Det som fick tre av 

medlemmarna att inte trivas är avsaknaden av en chef med personalansvar samt den 

begränsade ekonomin. Två av de anställda meddelade oenigheter samt dålig gemenskap som 

faktorer som kan motverka trivseln.  

 

Frågeställning: De sju principerna. Två medlemmar angav att bemötande mot nytillkomna i 

företaget, samt kunder, har varit positivt. Samtliga anställda såg bemötandet mot nya som bra 

medan två kunde bekräfta detta Av egen erfarenhet ansåg det att bemötandet av nya fungerade 

bra. En medlem fann att deltagandet av medlemmarna fungerade bra. Likaså två av de 

anställda. Tre av medlemmarna och en anställd fann att vissa medlemmar brast i sitt 

engagemang.  Tre medlemmar och två anställda fann ekonomin rättvist fördelad. Samtliga 

medlemmar talade om den begränsade ekonomin. Samtliga anställda angav att de själva inte 

har någon insyn i ekonomin. ”Jag vet inget om ekonomin” (IP3). 

Hälften av medlemmarna samt två anställda angav att de kooperativa principerna stämmer 

in på deras verksamhet. Andra hälften av medlemmarna och en anställd uppfattade att det inte 

stämde in på dem, medlemmarna påpekade istället kommunens styre. Frågan angående 

spridning av information om den kooperativa verksamheten besvarades genom att de 

anställda informerar om det de har kunskap om men de poängterade att medlemmarna har 

bättre insyn i verksamheten.  

 

Frågeställning: Behoven enligt Maslow. Tre av medlemmarna och samtliga anställda angav 

att en god fysisk miljö är något som är lättarbetat samt har hjälpmedel.  

Vad som anses som trygghet besvarades av tre medlemmarna samt två anställda genom att 

trygghet upplevdes genom att ha ett jobb, vad som kunde öka den tryggheten för tre av 

medlemmarna och två av de anställda var att de kan styra. Två anställda angav även att 

gemenskapen ökar tryggheten. Motverkade tryggheten för tre medlemmar gjorde ekonomin 

och kommunens påverkan, för två medlemmar att inte ha en chef, och för de anställda var det 

individuellt.  

Två anställda och samtliga medlemmar fann att det som möjliggjorde goda sociala 

relationer var gemenskapen på arbetsplatsen, det som motverkade den var oenigheter enligt 

tre medlemmar och en anställd. Tre medlemmar och två anställda fann goda möjligheter till 

att prestera i sitt respektive företag.  

Sammanfattningsvis la medlemmarna stor vikt av att kunna påverka själva, vilket 

tillsammans med gemenskapen skapade trivsel och trygghet. De hade även större insyn i 

företaget och dess verksamhet. Dock var avsaknaden av en chef stor, medlemmarna hade en 

bredare insyn i ekonomin som begränsar utvecklingsmöjligheter och självständigheten. För de 

anställda hindrades utvecklingsmöjligheter av att vara just anställd, de fokuserade, istället för 

på möjligheten att kunna påverka, på gemenskapen och såg oenigheter som en faktor som 

kunde motverka trivseln. De hade mindre insyn i verksamheten och därmed även ekonomin. 

De fokuserade mer på sina kollegor och hur interaktionerna däremellan fungerade.  

 

Diskussion  
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Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av att arbeta inom personalkooperativa företag. 

Syftet var även att se på skillnaden mellan medlemmar och anställda i denna upplevelse. 

Studien utfick från tre frågeställningar: upplevelsen av att ingå i ett personalkooperativt 

företag, de sju kooperativa principerna samt behov enligt Maslow.  

De kodade meningsenheterna i Tabell 1 visar de svar IP givit på frågorna under intervjun. 

En del svar förekommer fler gånger. De kodade meningsenheter som förekommer mest 

frekvent är det som författaren valt att fokusera på i diskussionen. Detta för att de svar som 

förekommit oftare ser författaren som de viktigaste upplevelserna för IP och därmed mest 

intressanta för studiens syfte. Vad som visade sig mest frekvent i studiens resultat var dessa 

fyra koncentrerade meningsenheter: att kunna påverka verksamheten själv, ekonomin, ämnet 

chef samt interaktion (kommunikation, gemenskap). 

Att kunna påverka verksamheten själv är vad verksamheten är uppbyggd kring sant at det 

skapade intresse i att ingå i ett kooperativt företag. Detta självstyre ansågs även negativt och 

emellanåt konfliktskapande. Vid vissa tillfällen saknades en chef, att inte ha en chef kunde 

t.ex. skapa otrivsel. Ekonomin kunde likaså skapa otrivsel samt hindra den personliga 

utvecklingen. Ett stort värde lades på gemenskap och interaktion. God gemenskap var ett sätt 

att känna sig uppskattad och sågs som positivt i verksamheten. En skillnad mellan 

medlemmar och anställda var att inom den kooperativa verksamheten fokuserade 

medlemmarna på den kooperativa verksamheten i sin helhet samt på det arbete detta medför.  

Medan de anställda belyste interaktionen kollegor emellan.  

Syftet med denna uppsats kan tänkas bidra till en bild av hur det är att arbeta inom en 

kooperativ verksamhet, vad det är som lockar till att ingå i ett, samt visa på skillnader mellan 

medlemmars och anställdas upplevelse av arbetssituationen.  

Diskussionen presenteras i följande ordning: att själv kunna påverka verksamheten, 

ekonomi, chef, interaktion, skillnad mellan medlem och anställd, sammanfattning.  

 

For any man of good will… there is work to be done here, effective, virtuous, satisfying 

work which can give rich meaning to one’s own life and to others (Goud, 2008, s. 450).  

 

Kunna påverka verksamheten själv 
 

Att kunna påverka den kooperativa verksamheten själv belystes starkt i denna studie. 

Klassiska motivationsteorier stödjer att individer behöver ett arbete de anser meningsfullt 

(Chalofsky, Krishna, 2009). Intervjupersonerna nämnde att möjligheten till eget styre är 

varför de ingått/startat en kooperativ verksamhet. Jocobsen och Thorsvik (2008) anger att ha 

makt kan ses som en persons eller grupps möjlighet till att påverka något som har betydelse 

för dennes/deras intressen. Intervjupersonerna finner sitt arbete trivsamt, motivationsbildande 

och viktigt. Genom självstyret kan de påverka företagets inriktning, vilket gör att de kan 

skapa en verksamhet som, för dem själva, är stimulerande. Det har visats att allt fler är villiga 

att ta på sig ansvar och att de finner det stimulerande men det som gör det stimulerande är 

också att de får tillgång till kunskapsmässiga och materiella resurser samt får ”ta till sig” av 

ett väl utfört arbetet (Rubenowitz, 2004).  

Av de sju kooperativa principerna anger den fjärde principen: Kooperativa föreningar är 

självständiga, fristående och styrs av medlemmar (Johansson, 2001). Tre av de sju 

intervjupersonerna talade om att deras verksamhet inte var självständig, frigående eller 

medlemsstyrd p.g.a. att kommunens makt. Detta resultat visade på att två kooperativa företag 

som deltog i studien avviker från principen. Möjligheten till självstyre begränsas av att ett 

kooperativ har skyldigheter samt är beroende av kommunen, som i sin tur, har makten att 

påverka verksamhetens ramar. Skår (1981) anger att den funktionella delen utvecklas av 

medlemmarna och den ska utvecklas relativt fritt. Han fortsätter med att ange att det finns 



12 

 

 

 

tydliga regler hur det ansvar medlemmarna besitter ska brukas. Regler angående deras 

rättigheter, skyldigheter, inträde, avgång, andelar och revision. Det skapas en konflikt då 

principen anger att företagen ska vara självständiga, fristående samtidigt som det finns tydliga 

regler om hur det egna ansvaret ska brukas samt att företagen är beroende av kommunen. 

Samverkan mellan kommun och kooperativ kan skapa problem, detta när kommunen ”lägger 

sig i” och gör sig till besvär för de kooperativa företagen (Civil Departementet, DS 1990: 65, 

s. 34).  

 

Ekonomi 
 

Att kunna påverka sin verksamhet själv väger stort hos intervjupersonerna. Dock hindras bl.a. 

detta av den begränsade ekonomin. Bl.a. kan ekonomin vara en orsak till varför samarbete 

med andra kooperativa företag gått förlorat. Samarbetet blir ytterligare ett arbete och därmed 

en ytterligare kostnad. Däremot angav intervjupersonerna att ekonomin används på ett rättvist 

sätt men återkommande var att den var starkt begränsad. Företagen går inte med vinst. 

Kooperativ är en verksamhet som inte ska gå med vinst i traditionell mening, utan man ser på 

ett mervärde som är skillnaden mellan medlemmarnas uppoffringar och vad som uppnås 

genom det kooperativa företaget (Skår, 1981). Ekonomifrågan framgår som en 

osäkerhetsfaktor för de kooperativa företagens framtid. Den begränsade ekonomin kan även 

motverka trivseln. Skillnaden mellan medlem och anställd är att medlemmarna har en bredare 

insikt av hur begränsad ekonomin är, vilket borde informeras till de anställda. På senare tid 

har balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare stabiliserats, till fördel för den 

arbetstagande (Patterson, 2001). Ett sådant arbetssätt skulle ge de anställda möjligheterna att 

känna sig mer delaktiga i verksamheten.  

Av resultatet angavs att utvecklingsmöjligheter inom företaget var stora men att ekonomin 

var den faktor som kunde sätta stopp för detta. En anledning till varför ekonomin ansågs 

begränsa möjligheten var p.g.a. att intervjupersonerna förknippade utveckling med utbildning. 

Att utvecklas betydde för intervjupersonerna att vidareutbilda sig och då få en högre position 

eller ökad kompetens för egen vinning. Rubenowitz (2004) skriver att desto lägre i hierarkin 

en individ befinner sig desto svårare är det för denna att använda sin fulla potential. Bristande 

tillfredsställelse uppstår om inte en individs förutsättningar och resurser utnyttjas i vad den 

anser tillräcklig omfattning (Rubenowitz, 2004). Goda utvecklingsmöjligheter gynnar m.a.o. 

personal och företag. Ett praktiskt kompetensutvecklingsbehov handlar om att matcha 

personalens utvecklingsbehov med organisationens (Rubenowitz, 2004). Författaren skriver 

att tillgodose dessa utvecklingsbehov kan ge positiv effekt på organisationen samt individens 

arbetstillfredsställelse. Resultatet kan därför tolkas som att ekonomifrågan hindrar deltagarnas 

och företagens möjlighet till full utveckling, vilket på sikt kan leda till minskad 

arbetsmotivation. 

 

Chef 
 

Resultatet visade att besitta självständighet, ha beslutsrätt samt att kunna påverka är det som 

lockade intervjupersonerna att ingå i en kooperativ verksamhet. Resultatet visar därmed att 

det som upplevdes som positivt var det som kan komma att upplevas som negativt med den 

kooperativa verksamheten. För det tycks ändå som att medlemmarna till fullo inte ville besitta 

detta ansvar, avsaknaden av en chef påpekades. Befattningshavare kan emellanåt känna sig 

besvärade av kostnadskontroller och resultatkontroller, men att detta är ett lågt pris för att få 

ha självständiga arbetsuppgifter (Rubenowitz, 2004). När människor med hög 

självbeslutsamhet har kontroll över sitt eget arbete är de mer hängivna och visar mer 

engagemang i sitt arbete, har man däremot inte hög självbeslutsamhet kan den makten skapa 
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ohälsa och stress (Parker, Jimmieson & Amiot, 2009). Förutsättningen för att besitta ansvar är 

också att den som äger befogenheten är beredd att ta på sig det ansvaret (Rubenowitz, 2004). 

Ansvaret förutsätter mycket arbete men brister ansvaret kan det skapa otydlighet, oenighet 

och stress. En chef som tar över ansvaret och skapar struktur kan då gynna genom att främja 

hälsa och tydlighet på arbetsplatsen. Dock försvinner då den egna makten, ergo det som 

lockat med den kooperativa verksamheten. I resultatet framgår det dock inte vad som 

föredras, att kunna styra själv eller ha en chef. Ändock framgår det till viss del att både 

medlemmar och anställda önskar en chef. Därför bör en lösning där medlemmarna skapar mer 

struktur i verksamheten kunna utföras, vilket i sin tur skapar tydlighet i arbetet och hos 

personalen.  

 

Interaktion 
 

Samtliga intervjupersoner angav att de hade goda relationer till sina kollegor. Detta ökade 

möjligheten till fortsatt god gemenskap, fick personalen att känna sig uppskattade och ökar 

trivseln. Upplevelsen av att höra hemma, räknas med och tillhöra, en grupp eller organisation 

är viktiga behov för en arbetstagare och bristen av detta behov kan skapa bl.a. psykisk ohälsa 

(Rubenowitz, 2004). Författaren anger vidare att en organisation som ger social kontakt samt 

gemenskap med kollegor är motiverande. Gemenskapen är en drivkraft och kan därmed 

påverka personalens och verksamhetens effektivitet ytterligare. Den är viktig för att 

personalen ska må bra och oenigheter inte ska uppstå.  

Kooperativa verksamheten är en demokratisk organisation som ska styras av medlemmar 

och de ska ta sitt ansvar i delaktighet och beslutsfattande (Johansson, 2001). 

Intervjupersonerna angav att medlemmarnas aktiva deltagande till viss del fungerade bra men 

att det emellanåt brast i engagemanget/ansvarstagandet. Deltagarna förmedlar att detta kan 

leda till otydlighet och oenighet då gemenskapen i dessa skeenden inte var hållbara, vilket kan 

bli ett problem för hur arbetsmotivationen ska höjas samt hur ledarskapet ska utföras. Så som 

Kooperativa verksamheter är uppbyggda på medlemmarnas, som agerar som ägare, ledarskap 

och ansvarstagande. När detta brister skapar det förfallenhet i hela verksamheten. Det krävs 

en fungerande kommunikation mellan medlemmarna för att skapa kollektiva beslut (Skår, 

1981). Oklarheten kring ansvaret skapar tvister (Hatch., Yo, 2006). Skulle medlemmarna blir 

mer tydliga med sina direktiv kan anställda erhållas mer pålitlig information. Vilket i sin tur 

kan skapa en bättre relation kollegor emellan. Om människor är olika motiverade p.g.a. 

individuella skillnader skapar detta problem, problem för ledarskapet samt på vilket sätt man 

ska motivera det arbetstagande (Bipp, 2010). 

De sju principerna är direktiv som ska visa hur man ska handla i ett kooperativ företag, 

hängivenheten till de sju principerna brast på många punkter. Resultatet visade att detta kan 

skapa dispyter och otydliga direktiv. Trots detta visade resultatet i studien att samtliga trivdes 

på sin arbetsplats och var tillfredsställda med sitt arbete. Möjligen är det gemenskapen som 

väger tungt och får deltagarna att trivas. Koonme, Singhakahdi, Virakul & Lee (2009) skriver 

att under de senaste åren har arbetslivskvalitet och arbetstillfredsställelse varit faktorer som 

upprätthåller organisationer, och de deltagande kooperativa företagen är företag som fungerar 

och går runt, bl.a. p.g.a. de goda sociala relationerna.   

 

Skillnad mellan medlem och anställd 
 

Medlemmar la fokus på att kunna påverka själva, avsaknaden av en chef, ekonomin, den 

kooperativa verksamheten i sig samt gemenskapen. Anställda fokuserade på otydligheter, 

oenigheter, gemenskapen, att vara anställd, vikten av att kunna påverka när man kan samt den 

lilla insyn de har på ekonomin och den kooperativa verksamheten som helhet. IP3 angav att 
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det är ”otydligt” emellanåt när medlemmarna ska fatta beslut och vara delaktiga. IP6 angav att 

trivsel skapas genom ”mina arbetskamrater”, vad gäller ekonomin anger IP6 ”jag har ju ingen 

insyn i ekonomin”.  

Medlemmarna har större insyn i verksamheten, dess kapital, ekonomiska värde, möjligheter 

och kostnader, bl.a., än vad de anställda har. Medlemmarna äger och har ansvaret för 

kooperativets verksamhet. Därför fokuserar de på verksamhetens helhet och arbetet som där 

ingår. De anställda mötte inte denna ”administrativa verklighet” utan de bekymmer de mött i 

arbetet är otydliga direktiv samt oenigheter vilket skapar konflikter. Därför värdesätter de en 

väl fungerande interaktion kollegor emellan.  

Då studien fokuserade på medlemmars och anställdas upplevelse av att arbeta inom 

kooperativa företag, samt skillnaden dem emellan så hade det givit en ökad validitet med ett 

flertal deltagare samt ett jämt antal mellan medlemmar och anställda. Detta för att tydliggöra 

skillnaderna. Proceduren genomfördes på ett korrekt vis och likaså analysmetoden. Samtliga 

deltagare reflekterade över frågorna och besvarade dem. Datainsamlingens kvalitet varierade i 

ett enstaka fall, detta då vissa frågor uppfattades som svåra. Ämnet kan ses som angeläget då 

den kooperativa verksamheten kan vara en verksamhet som skapar arbeten. Att starta en 

kooperativ verksamhet kan ge jobb vilket det idag är ont om. Verksamheten ger även 

möjlighet att själv vara ägare och agera som egen chef. Denna studie kan bidra till en insikt 

om hur kooperativ fungerar och hur de upplevs av medlemmar och anställda. Därifrån kan 

uppsatsen bilda en eftertanke i vad som kan skapa problem och vad som kan underlätta den 

kooperativa verksamheten.  

Trots det låga antalet deltagare och en ojämnhet mellan medlemmar och anställda så 

besvarades syftets kärna: hur är upplevelsen av att arbeta inom ett kooperativt företag? 

Resultaten visade flera gemensamma nämnare och samtliga deltagare ägde god erfarenhet i att 

arbeta inom kooperativa företag. Försvagar validiteten vad gäller skillnaden mellan 

medlemmar och anställd är när samtliga svar vid ett tillfälle var subjektiva från de anställdas 

sida. Detta gav inget tydligt svar utan en uppfattning om att det föregår olika individuella 

faktorer om vad som skapar otrygghet i ett kooperativt företag bland de anställda. Det som 

stärker den interna validiteten är den subjektiva inriktningen och de individuella svaren som 

studien givit. Framtiden får avgöra denna uppsats generaliserbarhet, men resultaten bör kunna 

överföras på andra kooperativa företag då den subjektiva inriktningen ger ökad kunskap i 

ämnet.  

 

Sammanfattning 
 

Ju högre behov av Maslows som tillfredsställs desto större psykisk mognad präglar individen 

(Rubenowitz, 2004). Rubenowitz anger vidare att om de högre behovsnivåerna inte kan nås 

hindras möjligheten att erhålla full psykologisk mognad. Hofman (2007) skriver att om 

Maslows pyramid brukas och appliceras på personalens tänkande så är basbehoven pengar, 

mellersta behoven är igenkännande och de högsta behoven är meningsfullhet och möjlighet 

till att kreativt uttrycka sig. Då jag som författare brukar detta synsätt utifrån studiens resultat 

så skulle jag säga att samtliga nivåer tillfredsställs. Detta då, trots den bristande ekonomin, det 

framgår att samtliga deltagare känner sig uppskattade, de får sina röster hörda och de har 

möjlighet att påverka i den kooperativa verksamheten. De skillnader som föreligger kan 

författaren härleda till att intervjupersonerna deltagit i verksamheterna på olika villkor, så att 

de inställningar som kommit fram är bundna till situationen. Scherer (2006) anger däremot att 

människans behov följer stegen av uppgradering, först existens och liv, mellanbehoven av att 

studera, sedan framgång och prestation. Utgår jag från Scherers synsätt så brister det redan i 

mellanbehoven. Detta då ekonomin är begränsad. Då ekonomin är knapp kan inte alla studera, 

emellanåt kanske utbildningar måste bortses från helt. Därmed kan inte företagen och 
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personalen nå full psykologisk mognad, enligt Rubenowitz (2004). Med detta vill jag 

sammanfattningsvis belysa att en kooperativ verksamhet kan se olika ut i sina 

utvecklingsmöjligheter och mognad beroende på vilket synsätt granskaren använder. Om 

kooperativet har en god ekonomi eller ej, om de har tillfredsställt Maslows högsta behovsnivå 

så är det personalens upplevelse av kooperativet som är viktigast. Därför kan det förklara 

varför, trots bristerna, när man talade med de deltagande i denna studie så verkade det som de 

trivdes.  

Intrycket som studien gav var att intervjupersonerna var nöjda med sitt arbete men att de 

emellanåt förskönade bilden av sitt kooperativ. Detta p.g.a. att det i denna försköning sken 

igenom att tvister lätt kunde uppstå, begränsade ekonomin var betungande och det 

självständiga styret man som personal var ute efter visade sig inte alltid vara så självständigt. 

Dock, trots detta, var det positivt inställda till den kooperativa verksamheten och vad den 

hade att erbjuda dem själva och deras kunder.  

 

Slutsats och framtida forskning 
 

Studien har givit en inblick av hur det är att arbeta inom ett kooperativt företag, dels som 

medlem, dels som anställd. I studien ingick fyra personalkooperativ, där samtliga 

intervjupersoner genomgripande verkade trivas med organisationen av arbetet, verksamhetens 

uppbyggnad och sysselsättningen i de kooperativa företagen. Vad som framgick var 

möjligheten att kunna påverka sina egna arbetsuppgifter, samt gemenskapen, vilket kan vara 

speciellt viktig när de kooperativa företagen som deltog i studien var av mindre storlek. Det 

positiva med den kooperativa verksamheten var även det negativa: medlemmarnas egna styre 

och att inte ha en chef. Resultaten visade att det emellanåt är svårt för medlemmarna att styra 

och agera ansvarstagande på ett korrekt sätt, vilket påverkar samtliga i företaget. Ekonomin 

var det som kunde hämma utvecklingen inom kooperativa företag. Ekonomin är en faktor 

medlemmar bör informera samtliga om i verksamheten för att därigenom skapa en förståelse 

hos envar för hur det kooperativa företagets utvecklingsmöjligheter ser ut.  

I framtida forskning skulle det kunna vara utförbart att utveckla denna studie för att 

möjligen öka validiteten och göra resultaten generaliserbara. Genom det kan kunskapen om 

att ingå i kooperativa verksamheter öka ytterligare och på så vis gynna nyuppkomna företag, 

företag under organisationsutveckling samt skapa ett intresse för att ingå i en kooperativ 

verksamhet.  
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