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Sven-Åke Böök ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv åt konsumentkooperationen. Efter Pol.
Mag. examen i nationalekonomi och med statskunskap som andra ämne blev Böök assistent på Nationalekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Han värvades dock ganska snart av Kooperativa
förbundet innan hans Fil. Lic. examen blev färdig.
Journalistik var ett av hans intressen. Efter kort tid
blev han chefredaktör för tidskriften Kooperatören
mellan åren 1978-1980.
Mellan 1974-75 var han tillfälligt informationsansvarig för Statens Industriverk. 1975 beslutade Kooperativa Förbundets (KF) ledning att starta Kooperativa
Institutet (Koopi) för att sprida kunskap om kooperation. Någon forskning kring detta område fanns
knappast vid den här tiden i Sverige, trots dess stora
betydelse för samhällsekonomin.
Böök blev Koopi´s förste chef vilket kom att bli plattformen för hans livsverk. Under ett drygt decennium
byggdes det under hans ledning upp ett forskarcentrum med ett kontaktnät som omfattade alla svenska
universitet och högskolor samt även internationella
lärosäten, där forskningsprojekt om kooperation var i
fokus.
Böök blev också ordförande i föreningen Kooperativa
Studier samt i Internationella Kooperativa Alliansens
(IKA) forskningskommitté.

Arkivhandlingarna i samlingarna påvisar att Böök
varit handledare för ett stort antal c-uppsatser om
kooperation. Under senare delen av 80-talet fick han
uppdraget att leda en internationell grupp med
framstående kooperatörer och forskare som skulle
revidera de kooperativa värderingarna och
principerna. Arbetet resulterade i boken ”Cooperativ Values in Changing World” som sedan
översattes till alla de stora europeiska språken. De
skrivningar han arbetade fram antogs sedan vid
IKAs kongress i Tokyo 1992.
Böök var också aktiv i debatten om löntagarfonder.
Hans ideér om löntagarfonder var att de skulle ske i
arbetskooperativa former—en idé han inte fick gehör
för.
Böök skapade en samling av material från studieåren vid Stockolms Universitet. En unik samling av
Kooperativa Institutets material, av IKA material, av
studiehandledningar samt en stor samling av tidskrifter och pressklipp angående all slags kooperation. Samlingen innehåller också litteratur och dokument om frågan kring löntagarfonder.
Sven-Åke Bööks personarkiv är en samling som saknar motstycke i Sverige och fungerar som en unik
sammanställning av hela kooperationens roll från
1960-talets slut fram till millenniumskiftet.

