
Tjäna pengar –minska utgifter

Lokal förädling av naturkrafter!



Vi är experter på att ge rådgivning och stöd till 
människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI?



COOMPANION

• främja kooperativt företagande

• affärsrådgivning

• regionalt, nationellt och internationellt nätverk

• vi har 25 kontor i landet ca 130 affärsrådgivare

• stöd från Tillväxtverket, kommuner, Region och 
medlemmar



VAD GÖR VI?
• Först och främst hjälper vi till vid start av företag 

tillsammans. 

• Hjälp med affärsplan, registrering, stadgar, 
kompanjonsavtal och liknande. 

• Erbjuder avgiftsfri rådgivning vid start och kan vara 
ditt bollplank och hjälpa dig hela vägen.



VAD GÖR VI?

• affärsutveckling, information och opinionsbildning 
kring kooperation och social ekonomi

• utveckla nya och befintliga gemensamt ägda företag

• driver/partner för projekt i regional/lokal 
utvecklingsfrågor

• inspiration, mobilisering och start av sociala företag

• utveckla nya metoder och modeller



VAD GÖR VI?
• Råd kring finansiering, tips om aktörer som kan 

hjälpa dig med kapital, finansiering, hjälp vid 
upphandlingar och skriva avtal.

• Vi kan hjälpa till med kontakter och har ett stort 
nätverk i hela Sverige. 

• Sprider goda idéer och förebilder



• Ekonomisk förening är den vanligaste 
företagsformen för kooperativa företag, men 
det går även att driva kooperativ i andra former 
så som AB.

• Det är ingen företagsform utan ett sätt att driva 
företag.



KOOPERATIV
• Betyder samarbete

• Finns i hela världen

• Är demokratiskt företag

• Är en företagskultur inte företagsform

• Finns för att lösa gemensamma behov av olika slag



I Sverige:

• 13 miljoner kooperativa medlemskap i Sverige

• De 18 största kooperativa företagen omsätter 230 
miljarder kronor årligen med 63 000 anställda

• Kooperationen omfattar 40 000 företag

• Antalet kooperativ har ökat med 47% mellan 1998-
2008 

• 37% av ledarna är kvinnor 

• 32% av styrelserna utgörs av kvinnor

KORTA FAKTA



Aktiebolag

• Minst tre personer

• Vill dela ägande demokratiskt

• Bestämma insats själva

• Var fria från personligt ansvar för företaget 
skulder

Ekonomiskt Förening

• Minst en person eller fler

• Vill dela upp ägande i relation av insatt 
kapital

• Var fria från personligt ansvar för företaget 
skulder





Varför är energifrågorna så viktiga?

Sparar vatten

Bekämpar fattigdom

Förbättrar hälsan för de fattigaste

Ger renare luft i städerna



Varför är det bra för oss?

Bidrar till klimatomställningen

Minska utgifterna

Få avkastning på kapital

Lokal produktion ger egenmakt

Ger renare luft 



Förnybar energi kommer från källor som hela 
tiden förnyas. 
Vattenkraft
Vindkraft
Solenergi
Bioenergi, ur växter och växtdelar

Vilka källor ger förnyelsebar energi?



Vad görs då?

• Solel i Näversjön
15 boende i byn
Studiecirkel
35 % investeringsstöd
Byggt ställningar själva
Betalt på 10 år

Solel i Näversjön ek.för

http://www.zolcell.se/



Vad görs då?

• Koler byarna

• Alviksgården Biogas

• Nordansol

• ETC El

• Suorvavind AB

• https://youtu.be/FmJxUsXWajo

https://youtu.be/FmJxUsXWajo


coompanion.se 
facebook.com/NordCoompanion
twitter.com/coompanionnord
#generationkooperation

HÄR FINNS VI!



Roine.karlsson@coompanion.se

070-6587975

Tack!


