
Hållbar Landsbygd
Virserum

10 december 2019



Hållbar Landsbygd



Hållbar Landsbygd

Lokal service,

Jobb & Företagande

i kooperativ anda!



Hållbar Landsbygd







Kooperation är ett sätt att bedriva 
företagande där medlemmarna själva både 
äger och bedriver en ekonomisk verksamhet 
som de har nytta av!

Kooperation = samarbete



Rochdale 1844…
1850; Örsundsbro varuanskaffningsbolag - Sveriges första kooperativ. 

1880; Första Lantmannaföreningen bildas.

1895; Ekonomisk förening skrivs in i svensk lagstiftning.

1899; Kooperativa förbundet bildas.

1938; Södra skogsägarna bildas

1940; Riksbyggen bildas

2009; Elinor Ostrom får Nobelpriset för hennes syn på ekonomisk 

organisering för att ta hand om gemensamma resurser.

2012; FN utlyser Kooperationens År



Exempel på samhällsinnovationer som många gånger drivits i 
kooperativ form där flera av dem övergått i offentlig regi. 
Ibland lämnas ansvaret tillbaka till innovatörerna 
då samhället backar ur på grund av resursbrist… 



Samverkan 
Delaktighet 
Demokrati

Grundvärderingar som medlemmar/ägare  i 
ekonomiska föreningar behöver dela…

KOOPERATIVA  FÖRETAG



Uthålligt 
Hållbart

Långsiktigt

Resultat hos en väl fungerande ekonomisk 
förening som har fokus både på den 

ekonomiska nyttan för medlemmarna och på 
att gemensamt hitta olika 
lösningar & affärskoncept.

KOOPERATIVA  FÖRETAG



Företagsformer för 
KOOPERATIVA FÖRETAG

Främst Ekonomiska föreningar
Ibland Aktiebolag
Även näringsdrivande ideella föreningar



Kooperation i världen

ü 1 miljard människor är medlemmar i 
kooperativ

ü De 300 största kooperativa 
företagen i världen omsätter 1926 
miljarder US dollar

ü 96% av de kooperativa ledarna 
tycker vinst är viktigt

ü 100 miljoner människor arbetar i 
kooperativ



ü 13 miljoner kooperativa medlemskap i Sverige

ü De 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder 

kronor årligen och har 80 000 anställda

ü 15 000 ekonomiska föreningar i landet 

ü 37% av ledarna är kvinnor [jmfr. börsbolagens 17%]

ü 32% av styrelserna utgörs av kvinnor [jmfr. börsbolagens 22%]

Svensk Kooperation



Långlivade kooperativa företag



Regeringsuppdrag:

- Främja kooperativt företagande

- Lokal & regional utveckling

Vår myndighet:

- Tillväxtverket

Coompanion



Vi arbetar på Coompanion

Ewa Engdahl, 
verksamhetsledare

Lars Wellin, projekt-
medarbetare

Eva Engström, informatör
& projektledare 

Henrik Wennesund, 
projektutvecklare

Åsa Selander, 
projektledare

Malin Karlsson
administratör



• Nyföretagarrådgivning

• Affärsutveckling

• Regionala och lokala 
utvecklingsprojekt

• Metodutveckling

• Opinionsbildning

Vi har ett kooperativt fokus!



23 medlemmar

Samtliga kommuner i Kalmar 
län

Region Kalmar län

ALMI Företagspartner

Studiefrämjandet Småland-
Öland

Hela Sverige Kalmar Län

Emådalens 
Landsbygdscentrum Ek för.

KF Göta Ek för.

Södra Skogsägarna Ek för.

Länsförsäkringar i Kalmar 
län

COOP Oskarshamn med 
omnejd Ek för.

Maskinring Kalmar-Öland Ek 
för.

Ingebo Hagar Ek för.



Hållbar Landsbygd

Lokal service,

i kooperativ anda!



Henrik 
Wennesund, 



Edvins Auto-Mat



Bredbandsföreningar



Kooperativa hyresrätter



The Southbounds Ek förening
Rockabillyband



Hållbar Landsbygd

Fler jobb

i kooperativ anda!



Flyktingkrisen 
och 

lokalsamhällets 
insatser

resulterade i ett behov 
av strukturerad 

samverkan mellan 
idéburen sektor och 
regional politisk nivå



Två workshops i Kalmar län under 2018

• Ett 20-tal regionala 
föreningar

• Sociala företag
• Regionförbundet
• Länsstyrelsen 
• Kommuner

• Västra Götalands-
regionen 
inspirerade

• Coompanion 
coachade arbetet



Samverkansplattform 
Kalmar län

25 Avsiktsförklaringar



Åsa Selander



Arbetsintegrerande sociala företag binder 
samman entreprenörskap med 
individens behov av arbete och samhällets 
behov av tjänster. 

ASF – Arbetsintegrerande socialt företag
Har dubbla affärsidéer



Kalmar Hunddagis
Ett certifierat ASF



AdLib Rockneby
Ett helt nystartat ASF



Hållbar Landsbygd

Regio
nal
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Hållbar Landsbygd

Att driva företag

i kooperativ anda!



Kooperativen säljer sina varor 
och tjänster på marknadsekonomiska 
grunder och drivs oftast som ekonomisk 
förening

Hållbarhet
Demokrati
Samhällshänsyn



CIRCULAR ECONOMY BIO-BASED ECONOMYRESOURCE EFFICIENT 
ECONOMY

CEKO – Cirkulär ekonomi



Finland, Ukraina, Estland, Litauen och Sverige



Fyra landsbygdsföretag

https://www.youtube.com/watch?v=E0QqJ
ywf448



Nykooperationen – verktyg för 
innovation och tillväxt – Energi



Ingebo Hagar
Ekoby med kooperativ 
företagssamverkan

Boende
Restaurang
Konferens
Festivaler
Gårdsbutik
Jord- och skogsbruk
Mm 





MIKROFOND SMÅLAND

INRIKTNING

Syftet med mikrofonder är att skapa en finansiell 
struktur för att stödja och utveckla företag och 
verksamheter på lokal nivå. 

Mikrofonden skall vara ett verktyg för att stimulera
affärsutveckling hos lokala företag och stödja
framväxt och utveckling av samhällsnyttiga
aktiviteter med lokal förankring. 

Det är också viktigt att stödja affärsutveckling inom
den sociala ekonomin, företrädesvis idéburet
företagande.



MIKROFOND SMÅLAND
PRODUKTPORTFÖLJ

Eget kapital
Lån
Garanti
Riskkapital

Utlåning genom avtal med Entreprenörinvest
Förmedling av borgen
Förmedling av andra finansiärers produkter
Mentorskap

Stöd kan även ske i form av medlemsinsatser, aktiekapital, utveckling 
av crowdfunding etc. samt rådgivningskompetens och nätverk. Lån 
till rörelsekapital som säkrar likviditet under projekttid är också en 
intressant produkt.



Södra Skogsägarna 900 anställda Kalmar län
Mönsterås, Långasjö, Orrefors
7000 skogsägare är medlemmar (totalt 51 000)
Omsättning Kalmar län 2 miljarder (totalt 20 miljarder)





Men….



Generationsskifte

• Utanför storstäderna är 70 % av företagsledarna över 
50 år. I Stockholm är 50 % över 50 år.

• 30 % är över pensionsåldern
• Liten vilja av yngre att ta över.
• Få företag har potential att säljas.
• 25 % avser sluta 5 år

– 40 % vet inte hur



Nykooperationen – verktyg för 
innovation och tillväxt – Gen skifte

https://www.youtube.com/watch?v=v9OI9COGdJs

https://www.youtube.com/watch%3Fv=v9OI9COGdJs




Kooperationens utmaningar
De studier som gjorts visar alla på behovet av att öka kunskapen 
om den kooperativa företagsformen. 

Statistiken om ekonomiska föreningar behöver utvecklas och 
anpassas för att göra den mer jämförbar med andra 
associationsformer och för att understödja forskning och 
utveckling på området.

Andra länder, som Frankrike, Italien och Storbritannien, ligger 
före Sverige med lagstiftning som uppmuntrar och utvecklar 
ekonomiska föreningar och den kooperativa företagsformen



Årets 
Arbetslag 
- UF



Kooperationens utmaningar



– KF, LRF, HSB, KFO (Folksam, OK, Riksbyggen, Fonus, Coompanion)

» Intressepolitiskt program

– NU tar vi täten i svenskt näringsliv!
– Vi har historian, samtiden – och framtiden TILLSAMMANS!







Etableringsanalys !



Ewa Engdahl, Verksamhetsledare
Mobil 070 65 87 323
E-post ewa.engdahl@coompanion.se

http://coompanion.se

