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Coompanions roll

Coompanions huvuduppdrag är att arbeta med 

lokal och regional utveckling – främst i form av 

kooperativa lösningar.

➢ Lösningar på samhällsutmaningar

➢ Rådgivning till grupper som vill start företag 

tillsammans

➢ Stöd till föreningslivets utveckling

➢ Påverkansarbete för att stötta civilsamhället



Utmaning: Hållbara företag

➢ En del företag startas aldrig

➢ Andra blir inte hållbara

➢ Svårt för föreningslivet att driva projekt



Företagande som inte är hållbart

• Både grupper och enskilda startar ibland företag 

utan hållbara affärsidéer. Det kan vara att tjänsten 

eller varan inte efterfrågas, att grunden för att hitta 

kunder och sälja inte är tydlig eller att det tar 

längre tid än vad entreprenören/gruppen har 

förväntat sig.

• Vissa driver verksamheten i fel form

• Många företag avvecklas efter bara några år

• Många väljer företagsform innan de riktigt vet hur 

företaget ska ägas och drivas

• En del har kunder, men inget företag…



Svårigheter för utvecklingsgrupper

• Små föreningar har svårt att ta arbetsgivaransvar 

och hindras därför i sitt utvecklingsarbete och inte 

möjlighet att anställa projektledare

• Korta uppdrag eller säsongsbetonade jobb blir 

inte gjorda, görs ideellt eller av en extern aktör



Samverkan mellan Coompanion och 

Convoy Egenanställning ger nytta för 

utvecklingsgrupper

• Samverkan med aktörer som har samhällsnyttan i 

fokus 

• Både Coompanion och Convoy är kooperativa 

verksamheter 

• Rådgivning under utvecklingsarbetet 

• Coompanion rådger kring organisationsform och 

utvecklingsarbete – affärsidén 

• Detta ger fler hållbara verksamheter och företag, med 

idéer som har testats i skarp miljö innan de 

formaliseras 



Nyttan för utvecklingsgrupper

• Fakturering och anställning utan pappersarbete

• Convoy fakturerar er för till exempel projektledare och 

tar arbetsgivaransvaret

• Möjliggör även mindre projekt eller uppdrag

• Kan skapa sommarjobb för unga

• Samtidigt får de övning i att driva företag

• Leder till fler uppdrag lokalt

• Kan ge fler arbetstillfällen och fler företag



Utmaning: Äldre företagare lägger 

ner vid pension

➢ Vet inte hur en säljprocess går till

➢ Ett lönsamt företag försvinner

➢ Färre företag och arbetstillfällen i bygden



Coompanion kan följa dig som säljare eller 
köpare genom hela processen

Innan beslut

I samband 
med 

försäljning/köp
Efter köp



Det här kan Coompanion 
hjälpa till med

• Rådgivning och coachning till företagare och 
medarbetare 

• Försäljnings- och köpprocessen

• Utbildning och rådgivning till 
blivande företagare 

• Affärsutveckling

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

fyrbodal@coompanion.se

0705-929095

mailto:fyrbodal@coompanion.se


Mer information 

Lotta Åberg 

lotta.aberg@coompanion.se

070-598 90 95

coompanion.se


