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Varje år startar runt 600 nya koope-
rativa företag i landet. De växer dess-
utom snabbare, gör inbrytningar i allt 
fler branscher och överlever längst.

Kooperativa företag kan drivas i olika fö-
retagsformer. Ekonomisk förening är ofta 
lämpligast eftersom lagstiftningen är anpas-
sad till det demokratiska ågandet. Ekono-
misk förening är också ett sätt att garantera 
att inflytandet stannar kvar hos dem som är 
närmast berörda. 

I 25 år har vi breddat entreprenörskapet 
och givit människor som vill förverkliga fö-
retagsidéer tillsammans skräddarsydd infor-
mation, företagsrådgivning och utbildning 
från idé till framgångsrikt företagande, sä-
ger Anna Uggla Flodin, tf verksamhetschef 
i Fyrbodal.

Företag i samverkan
Traditionellt har Coompanion främst jobbat 
med vanlig rådgivning vid företagsstart, så-
som föräldra- och personalkooperativ, kul-
tur- och hantverkskluster med mera. Nu in-

En vitamininjektion i näringslivet

Vill du starta eget företag i Fyrbodal, t ex ett kooperativt företag eller vill du ha hjälp med att hitta andra samarbetsformer? Kontakta Coompanion Fyrbodal.

Tel: 0520-167 60
Nohabgatan 12 F  •  Trollhättan

fyrbodal@coompanion.se

Fakta Coompanion:

I Sverige finns 25 Coompanion - med 
125 medarbetare runt om i landet - 
som erbjuder kostnadsfri rådgivning 
och information till människor som 
förverkliga idéer genom att starta och 
driva ett gemensamt ägt företag, ett 
kooperativt företag.

Coompanion ägs och styrs lokalt av 
sammanlagt 900 medlemsorganisatio-
ner och finansieras till två tredjedelar 
regionalt av organisationer, offentlig 
sektor, konsultintäkter och EU-medel. 
Staten, genom Tillväxtverket, står för 
en tredjedel.

Coompanion, Kooperativ Utveck-
ling Fyrbodal, ägs gemensamt av 18 
medlemmar och verkar i Fyrbodal 
samt Lilla Edet.

tensifierar man satsningen för att få fler företag 
att samverka.

Det ökar möjligheterna och man delar på ris-
kerna. Vi har utvecklat metoder för kontinuer-
lig och hållbar samverkan. Alla vet att har man 
bra relationer, gör man bra affärer.

Inga stränga ramar
Som processledare och coach kan Coompanion 
fokusera på mjuka värden som tillit, förtroen-
de, gemensamma värderingar och målbilder. 

Många kluster inom upplevelseindustrin och 
besöksnäringen har varit duktiga på marknads-
föring, men företagare i samverkan kan även 
finna nya affärsidéer och bättre affärer som ger 
mervärde för alla medlemmar i ett kooperativt 
företagande. Det här gäller inte bara företag 
utan även föreningslivet som verkar med allt 
mindre bidrag till sitt förfogande. Det finns 
mer att göra än att sälja lotter och ordna lop-
pisar.

Innovationer som nu växer stort är bland 
annat vindkraft, kulturentreprenörskap, upple-
velseindustri och olika typer av småföretags-
samverkan.

Brålanda Galleria vann
Den 29 oktober höll Coompanion i Fyrbodal 
medlemsdag i Folkets Hus i Vänersborg där 
även 25-års jubileet firades. Där utsågs även 
Årets Kooperativ i Fyrbodal, vinnaren kom 
från Vänersborgs kommun.

Årets kooperativ gick till Brålanda Galleria. 
Den ekonomiska föreningen har 17 medlem-
mar och har på kort tid verkat till att sex nya 
verksamheter etablerats i Brålanda och lyft ett 
tidigare sömnigt centrum. Det är redan nu klart 
att de kvalificerat sig till riksfinalen i Stock-
holm i slutet av november.

Juryns motivering:
”I ett samhälle med knappa 1500 invånare, har 
detta kooperativ på mindre än ett år skapat en bred 
samverkan mellan näringslivet, föreningslivet och 
enskilda privatpersoner, som visar att tillsammans 
med gemensamma mål, kan man skapa tillväxt i lo-
kalsamhället. Det har gett nya företag i nya bran-
scher, en samlingsplats på orten och visat att de 
kooperativa principerna fungerar.”


