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Svensk Kooperation skriver på Deklaration för en stark demokrati 
 
Dokumentet återger det som Svensk Kooperation angett som organisationens åtaganden 
inför undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen avser interna, 
externa och kommunikativa åtaganden som signatärerna åtar sig under år 2021 och ska 
beskrivas kortfattat och specifikt.  
 
Internt 

• Svensk Kooperation arrangerar ett möte om kooperation och demokrati med Peter 
Örn och Svensk Kooperations vd-nätverk. 

• Svensk Kooperation arrangerar en idédialog med temat kooperation och demokrati 
för Svensk Kooperations medlemmar, såsom vd:ar, ordföranden och 
styrelseledamöter. 

• Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och 
ömsesidiga företag. Koden lyfter fram den kooperativa och ömsesidiga särarten som 
bygger på demokrati, medlemsnytta, långsiktig lönsamhet och socialt ansvar. Koden 
bidrar till än mer öppenhet och transparens i det demokratiska näringslivet. Svensk 
Kooperation utvecklar och förvaltar koden, genom att bland annat ge möjligheter till 
erfarenhetsutbyten mellan de företag som antagit koden 

• Svensk Kooperation arrangerar nätverksträffar för medlemschefer inom Svensk 
Kooperations medlemsföretag Medlemschefer arbetar med att stärka demokratin 
och utbilda förtroendevalda inom företaget. 

• Svensk Kooperation arrangerar utbildning för valberedningar inom kooperativa och 
ömsesidiga företag. Valberedningar har en central roll i att säkra demokrati, 
representativ representation och mångfald. 

• Svensk Kooperation arrangerar utbildning för förtroendevalda revisorer, en central 
roll som systematiskt granskar verksamheten ur medlemmens perspektiv. Nästa 
utbildning planeras 2022. 

 
Externt 

• Svensk Kooperation tar fram och lanserar rapporten Ömsesidiga företag – en del av 
det demokratiska näringslivet 

• Svensk Kooperation jämför jämställdheten i kooperativa företag respektive 
aktiebolag i artikel på sin webbsida. 

 
Kommunikativt 

• Svensk Kooperation lyfter fram demokrati såsom en av de sju kooperativa 
principerna som vägleder kooperativa och ömsesidiga företag runt om i världen 
genom bland annat artikel på webben och en lång och en kort video för spridning på 
sociala medier.  

https://svenskkooperation.se/valberedningen-strategi-och-hantverk-2/
https://svenskkooperation.se/fortroendevald-revisor-att-granska-verksamheten-ur-ett-medlemsperspektiv-2/
https://svenskkooperation.se/wp-content/uploads/2021/05/omsesidiga-foretag-en-del-av-det-demokratiska-naringslivet.pdf
https://svenskkooperation.se/wp-content/uploads/2021/05/omsesidiga-foretag-en-del-av-det-demokratiska-naringslivet.pdf
https://svenskkooperation.se/de-stora-kooperativa-foretagen-mer-jamstallda-an-borsbolagen/
https://www.youtube.com/watch?v=_XQ9M_-S7zI&list=PLHWMVQG2Uzziq6Qx2tX1X9b8Dv0_idWLp&index=8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mMyMvSsahA4


 
 

• Svensk Kooperation intervjuar ordförande i kooperativa och ömsesidiga företag som 
är kvinnor, i samband med internationella kvinnodagen och publicerar på sociala 
medier och webbsida. 

 
Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare 
till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och 
arbetsgivarföreningen Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, 
påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens 
villkor och potential. 
 


