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innehåll

Denna manual ger en grundläggande introduktion till småfö-
retagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själ-
va, ert företag och företag i er omgivning genom att samverka. 
Vi ger en bakgrund till vad begreppet småföretagssamverkan 
betyder, vilka motiv som kan finnas till samverkan, vilka vin-
ster ni kan få ut av samverkan, vilka riskerna är och hur ni kan 
organisera er. Vi ger er också en guide till hur ni kan gå till 
väga för att ta er idé och skapa en samverkan för allas nytta.



1 Tio frågor och svar om samverkan i småföretag Företagens villkor och verklighet 2002 (NUTEK 2002) 

2 Småföretagsdelegationen Goda idéer om småföretag och samverkan, småföretagsdelegationens 
   rapport 5 (SOU 1998:92)
   

I Sverige drivs utvecklingen starkt av mindre företag, ofta tjänsteföretag. Små företag som 
många gånger inte har de skalfördelar som större företag har. Dessa företag har dock 
stora möjligheter att kompensera för detta genom samverkan i olika former, lösa nätverk 
eller gemensamt ägda företag. 

Det har visat sig att små företag som samverkar med andra både är mer entreprenöriella 
och har en högre tillväxt.  De företag som samverkar upplever också att de blir flexiblare, 
snabbare anpassar sig efter marknadens skiftande behov och lättare får tillgång till ny 
kunskap.  Något som är viktigt i dagens kunskapsintensiva ekonomi. Informationssamhället 
har också gjort det betydligt enklare och billigare att koordinera arbete med olika samar-
betspartners, oavsett var i världen de finns.

I denna utveckling finns potential för små och medelstora företag att växa, utvecklas och 
stärka sin konkurrenskraft. Genom samverkan med andra företag kan de behålla den sär-
art och de konkurrensfördelar det lilla företaget har; flexibilitet, personlighet, närhet till 
kund m.m. Samtidigt kan de kompensera för nackdelarna som avsaknad av skalfördelar 
ger. Gemensamt kan företag stärka sin kompetens och få möjlighet att köpa in skräddar-
sydda utbildningspaket som det ensamma företaget kanske inte har ekonomiska muskler 
till. Gemensam produktutveckling kan ge en tillgänglig kompetens som är fullt konkurrens-
kraftig gentemot stora företag. 
 
De stora företagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och slimmar sin verksamhet. 
På så vis har många företag minskat sin personalstyrka genom att sälja eller lägga ner de-
lar av sin verksamhet. Istället väljer företag att köpa in vissa tjänster vid behov. Detta ger 
små företag möjligheter att sälja tjänster och varor business to business. Flera små företag 
som vill behålla fördelarna med att vara små kan skapa ett gemensamt ägt företag som 
tillhandahåller stora företag ett brett utbud av varor och tjänster. 

Trots denna utveckling upplever ofta småföretag och ensamföretagare att de inte har de 
resurser som krävs för att framgångsrikt konkurrera med stora företag. Om de vill växa 
och utveckla sin verksamhet för att öka sin konkurrenskraft utan att dra på sig stora skul-
der genom lån eller riskkapital eller kanske sälja hela eller delar av verksamheten till ett 
större företag så kan en lösning vara att skapa någon form av samverkan med andra små 
företag. Samverkan som kan innebära allt ifrån kortare samarbete och lösa nätverk till mer 
formaliserad samverkan i samägda företag.

Tillsammans kan de skapa olika mervärden såsom de som nämnts ovan; bredare utbud, 
bredare expertis, effektivare kompetensutveckling men också exempelvis effektivare 
marknadsföring, ökad försäljning och möjligheter till större jobb och offentliga upphand-
lingar. De kan även sänka kostnader genom t.ex. billigare ekonomiadministration, lägre 
lokalkostnader eller gemensamma investeringar i nätverk och kontorsapparater.

Samverkan 
– framtidens företagande!

n Samverkan och nätverk är 
framtiden för företag

 
n Företag som samverkar är 

mer entreprenöriella och har 
högre tillväxt

n Informationssamhället har 
gjort det enklare och billigare 
att koordinera arbete med 
olika samarbetspartners

n Genom samverkan kan små-
företag skapa mervärden 
såsom effektivare marknads-
föring, ökad försäljning och 
möjligheter till större jobb

3



Samarbetet mellan de 60 småföretagarna i tre hantverkskooperativ i 
göteborg för gement  Västsvenskt konsthantverk ut i europa.

Lerverk ihop med Göteborgs övriga hantverkskooperativ, Sintra och Konsthantverkshu-
set, har blivit en nationell förebild för hur konsthantverk med god kvalitet ska nå ut till en 
bredare allmänhet. Det är i samarbetet det sker. Lerverk, en av de tre kooperativen har 29 
medlemmar. Dessa småföretagare bidrar till kooperativet genom en arbetsplikt på 25 da-
gar om året. De betalar också en månadshyra och provision på det de säljer. Kooperativet 
har en anställd, som arbetar med den administrativa delen, ekonomi och marknadsföring 
samt fungerar som en sammanhållande länk i det dagliga arbetet i butiken och galleriet. 
Göteborgs två övriga konsthantverkskooperativ – Konsthantverkshuset och Sintra – har 
tretton respektive sjutton medlemmar. Tillsammans består alltså kooperativen av närmare 
60 småföretagare.

Kooperativen samarbetar tätt med varandra. De har bland annat tagit fram en gemensam
logotyp som ska signalera konsthantverk med hög kvalitet och som bland annat finns på 
alla kooperativens påsar. Kooperativen i Göteborg är initiativtagare till Konsthantverkets 
Dag som numeras firas över hela landet. Projektet har också bidragit till biennaler och 
konsthantverksmarknader som samlar konsthantverkare från hela landet i Göteborg. Sam-
arbetet har inte bara givit resultat i Sverige utan även resulterat i att västsvenskt konst-
hantverk visats upp i bland annat Rom 2002.

Anita Carlsson och Ingela Jonasson är två av 
29 småföretagare som driver butik och galleri på 
Lilla Kyrkogatan 1, i Göteborg.

Egna företagare med 
gemensamma varumärken.

eXempel på SmåFöretagSSamVerkan
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3 Småföretagsdelegationen Goda idéer om småföretag och samverkan, småföretagsdelegationens rapport 5 
(SOU 1998:92)

För SmåFöretag är det oFta StrategiSkt Viktigt 
att SamVerka med andra.  

Erfarenheter visar att små företag som ingår i nätverk ofta bättre klarar sin kunskapsupp-
byggnad, snabbare översätter marknadsbehov i produkter/tjänster och erbjudanden, åtar 
sig större företag samt arbetar mer kostnadseffektivt än vad en enskild eller motsvarande 
större företag kan göra.  

I Sverige är associationsformen ekonomisk förening utvecklad för att passa för samverkan.

Småföretagssamverkan är ett samlingsbegrepp för olika typer av samarbete och samver-
kan mellan småföretag/småföretagare. Anledningarna till att små företag väljer att sam-
verka kan vara många och formerna likaså skiftande men den grundläggande förutsätt-
ningen är dock alltid att alla deltagande ska ha nytta av samverkan. 

För en konkret definition av småföretagssamverkan har vi valt att använda den som utar-
betats av småföretagsdelegationen:

Frivillig samverkan i ekonomisk förening, där parterna har gemensam beslutande-
rätt om gemensamma angelägenheter och där verksamheten syftar till att tillgodo-
se konkreta behov antingen hos de samverkande parterna eller i omvärlden. dessa 
behov sammanhänger med småföretags komparativa nackdelar såsom resursbrist 
och avsaknad av skalfördelar. 

Småföretagsdelegationen väljer att definiera småföretagssamverkan i en specifik juridisk 
associationsform; ekonomisk förening. Vi vill lägga till att det är fullt möjligt att samverka 
mellan företagare även i andra former. Även om ekonomisk förening är vanligast är det 
också möjligt att samverka genom t.ex. avtal, ideell förening, aktiebolag eller handelsbo-
lag. Under Associationsformer gör vi en genomgång av dessa juridiska former.  

mer än ett nätverk
Småföretagssamverkan är ett djupare och mer långsiktigt samarbete än ett nätverk. 
Ett nätverk är oftast lite mer löst sammansatt, deltagarna har inget starkt beroende sin-
semellan, de kanske träffas då och då, utbyter tips och erfarenheter, byter visitkort, gör 
någon affär ihop osv. Samverkan är en närmare process där deltagare bygger upp affärer 
tillsammans, och där de tillsammans delar risker och möjligheter. Ett sätt att uttrycka det 
är att deltagarna blir delägare i ett nytt bolag, som ger nytta för delägarna (till exempel 
genom att dela marknadsföring eller kontor). Djupare samverkan skapar möjligheter som 
går bortanför nätverket. Genom att skapa ett gemensamt företag som är mer än de själva, 
ger företagen sig själva nya affärsmöjligheter. Utan att ge avkall på sitt oberoende får 
företagen exempelvis tillgång till bredare kompetens och produkt- eller tjänsteutbud, så 
kallad virtuell breddning. 

Vad är 
småföretagssamverkan?

n  Samverkan ska vara till nytta 
för alla deltagande

n  Djupare och mer långsiktigt 
än ett nätverk

n  Småföretagssamverkan är ett 
horisontellt samarbete

n  Exempel på vertikalt samar-
bete är underleverantörskedja

n  Samverkan mellan företag 
kan vara av olika integra-
tionsgrad
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grader av integration
Samverkan kan ske i olika former. Formen avgörs av till vilken grad de deltagande före-
tagen är involverade i varandra. Hur nära de knyter sig till varandra och hur långsiktigt 
samarbetet är. Vi vill med bilden nedan visa på att samverkan kan ske med en stor 
bredd, och med olika ambitionsnivåer. Oftast ändrar sig graden av integration med ti-
den, och oftast börjar en samverkan med liten integration för att sedan öka efter behov. 

grader aV integration

Liten

Löst
nätverk

Projektavtal Gemensamt bolag
All verksamhet

Gemensamt bolag 
Dela varumärke

Gemensamt bolag 
Dela varumärke

Enkelt bolag
Dela marknadsföring

Gemensamt bolag
Dela lokal / kontor / ateljé

Enkelt bolag
Samarbetsavtal

Stor

Småföretagssamverkan 
– horisontellt samarbete
Samarbete mellan företag kan delas in i horisontellt eller 
vertikalt. Vertikalt samarbete kan exemplifieras med en 
typisk underleverantörskedja. Ett mindre företag specia-
liserar sig på att tillverka delar till en slutprodukt som i sin 
tur produceras av ett större företag. Småföretagssamver-
kan karakteriseras däremot av ett horisontellt perspektiv. 
Gemensam nytta kring vissa funktioner såsom exempel-
vis marknadsföring och inköp. Inte ett förhållande företag 
emellan som bygger på att det ena köper av det andra. 

Vertikalt SamarBete 
– underleVerantörSkedja 
Då en stor verkstadsindustri anlitar en konsultfirma, och 
konsultfirman i sin tur har underkonsulter skapas en un-
derleverantörskedja. I detta fall är de underliggande kon-
sulterna helt beroende av köparen som ligger ”över” dem 
i ledet. Hierarkin är tydlig. Om den stora verkstadsindu-
strin läggs ner eller flyttar så innebär det inte sällan att 
också flera av underleverantörerna tvingas lägga ner. För-
delarna för underleverantörerna kan vara exempelvis att 
det finns tydliga prestationskrav och ersättningsnivåer. 

Däremot är de ofta i en beroendeställning till den större 
köparen och har liten möjlighet att påverka förhållandet. 
Detta är ett typiskt exempel på vertikalt samarbete. 

HoriSontellt SamarBete 
– SmåFöretagSSamVerkan
Horisontellt samarbete bygger på jämbördiga parter. De 
samarbetar utifrån gemensam värdegrund och gemen-
samma behov för att stärka sina enskilda företag och ska-
pa konkurrensfördelar för samtliga deltagare. Oftast har 
deltagarna samma inflytande över processen. Till skillnad 
från ett vertikalt samarbete bygger det horisontella sam-
arbetet på ömsesidigt beroende. Varje enskilt företag 
som deltar har möjlighet att själva påverka processen 
och utveckla den gemensamma verksamheten till något 
verkligt lönsamt för det egna företaget. 

Trender i samhället idag såsom globaliseringen och dess 
följder som till exempel outsourcing, ökad konkurrens 
och ökat tjänsteutbud talar för att horisontellt samarbete 
är ett sätt för mindre företag att hantera förändringar i 
marknad och samhälle. Det är ett sätt för små unika före-
tag att erbjuda ett brett utbud och hantera stora kunder. 
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Smart start genom co-sourcing
Att få tillräcklig tid för utveckling av kärnverksamheten är viktigt för all verksamhet. Dansarna måste jobba med sin 
dans om de ska nå framgång och hantverkarna med sitt hantverk. Det är dock inte säkert att de kommer längst genom 
att sköta allt arbete kring detta på egen hand. En lösning är outsourcing, det vill säga att man betalar andra företag för 
att utföra tjänster som är utanför kärnverksamheten. 

Ett annat sätt att få koncentrera sig på sin kärnverksamhet är att dela resurser, co-sourcing. Genom co-sourcing kan 
man dela på maskiner, marknadsföring, lokaler, administration, säljorganisation, risker och inköp. Ja, nästan alla måsten 
i företagandet – och allt för att få ned kostnadssidan eller kunna lägga mesta möjliga tid på kärnverksamheten. Många 
av oss värdesätter även den sociala dimensionen. Co-sourcing gör företagandet mindre ensamt.

Föreställningen ”Skin”; Victoria Alarik 
(stående) och Marika Hedemyr

Få tid och kraft för att skapa genom att dela producent.
Genom att dela administration, lokal och framför allt producent ar-
betar Dansbyråns medlemmar för att kunna få kontinuitet i sitt pro-
fessionella dansande och föreläsande i dansvetenskap. Producent 
Erika Harlitz är den sammanhållande länken i vardagen. Erika arbe-
tar halvtid på Dansbyrån med bland annat finansiering av verksam-
het och produktioner, marknadsföring samt administration. 

Verkligheten för fria scenkonstnärer är att först under en tid arbeta 
hårt för att finna finansiering till en produktion. Om detta arbete 
lyckas är nästa steg att finna en producent och annan personal som 
behövs samt att ordna allt administrativt. Samtidigt börjar repetitio-
ner och förberedelser för själva uppsättningen. 

Därefter ska föreställningen marknadsföras för att slutligen uppfö-
ras, förhoppningsvis för fulla salonger. När föreställningarna är över 
ska sedan samma personer börja om från början igen med nästa pro-
jekt, att hitta ny finansiering, anställa och marknadsföra.

Genom att gemensamt anställa en producent kan dansgrupperna 
Jacarés och Crowd Companys föreställningar samt dansvetare Ma-
rika Hedemyrs föreläsningar marknadsföras kontinuerligt. Samtidigt 
som en föreställning uppförs kan arbetet påbörjas inför nästa. An-
ställandet av en producent möjliggör ett långsiktigt tänkande och 
planerande som är få förunnat om man inte arbetar tillsammans.

Olika varumärken 
med
samma producent
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Förmågan att dra nytta av varandras kompetens, skapa 
allianser och nätverk med strategiska partners som kan 
skapa mervärden åt varandra genom att skapa högre 
kompetens och marknadsmässiga fördelar såsom bre-
dare utbud och högre kapacitet har blivit en avgörande 
framgångsfaktor. Småföretagen får större utrymme att 
fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla spetskom-
petens samtidigt som de skapar bredd i sitt utbud och 
effektivitet i sin organisation. 

Hot eller (otrolig) 
möjlighet?
Grunden för att en samverkan ska vara lyckosam är att 
alla inblandade tjänar på att samverka. Tjäna på sam-
verkan rent ekonomiskt kan ni göra antingen genom att 
sänka kostnaderna eller genom att höja intäkterna. Vin-
sterna kan också ses på ett annat sätt. Samverkan kan 
skapa vinster internt i organisationen genom exempelvis 
ökad effektivitet och ett bättre arbetsklimat. Till exempel 
kan resultatet av samverkan kring förebyggande friskvård 
vara friskare anställda och därmed sänkta kostnader. 
Samverkan kan också skapa resultat externt gentemot 
kunder eller intressenter i form av effektivare och bättre 
tjänster eller produkter. 

Vi går nu igenom olika saker som ni kan samverka kring 
för att öka intäkter och/eller sänka kostnader. 

öka intäkter
Samverkan mellan småföretagare kan leda till ökade in-
täkter genom:
– Gemensamt varumärke
– Gemensam marknadsföring
– Gemensamma affärer/större offerter
– Ökad effektivitet

gemenSamt Varumärke
Genom att dela varumärke kan företag dela på kostna-
den att etablera, utveckla och vårda ett varumärke. Att 
skapa ett starkt varumärke kan ta tid och det är därför 

viktigt att involverade företag har en gemensam syn på 
varumärkets användning, placering, önskade innehåll osv. 
Ett exempel på ett varumärke som delas av småföretag 
är Svenska Möten. Svenska Möten ägs av ett stort antal 
kursgårdar.

gemenSam marknadSFöring
Gemensam marknadsföring kan givetvis handla om att 
föra ut ett gemensamt varumärke. Oftast handlar det om 
enklare marknadsföring såsom gemensamma (eller kom-
pletterande) specialerbjudanden. På så vis kan man dra 
nytta av varandra för att locka till sig fler kunder. På mäss-
sor är det vanligt att företag inom samma bransch eller 
nisch delar monter. Det är väldigt vanligt inom resebran-
schen att flera företag som specialiserar sig på samma 
resmål gemensamt delar till exempel en ”Västindien-
monter”.

gemenSamma aFFärer/Större oFFerter/ 
projektSamVerkan
Genom att skapa ett samverkansföretag skapar ni en bre-
dare kompetens och kan åta er större uppdrag (så kallad 
”virtuell breddning”) och lämna anbud på offentliga upp-
handlingar. Vid offentliga upphandlingar krävs att anbud 
läggs av en juridisk person. Det innebär att en ensam en-
skild firma inte kan lämna anbud. Däremot kan en grupp 
enskilda företagare lämna anbud genom exempelvis en 
gemensamt ägd ekonomisk förening. Oftast krävs lika 
mycket tid och arbete för en ansökan på 1 miljon som för 
en ansökan på 10 miljoner. Här kan alltså finnas tydliga ef-
fektiviseringsvinster att göra genom att skriva en gemen-
sam ansökan. Vid EU-projekt är detta en gångbar lösning

ökad eFFektiVitet
Genom att samarbeta kan man fokusera hårdare på sin 
kärnverksamhet och därmed bli effektivare, genom att 
kring-/stödtjänster görs av andra. Ett företag kan ha över-
kapacitet på en viss tjänst men svårt att hinna med alla 
jobb som ligger på en annan tjänst. Gemensamt kan flera 
företag då öka effektiviteten genom att hjälpa varandra 
genom utbyte av tjänster. 

motiv till samverkan
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Sänkta kostnader
Samverkan mellan småföretagare kan leda till sänkta 
kostnader bland annat genom:
- Delad lokal
- Gemensamma inköp
- Gemensamt anställda 
- Gemensam kompetensutveckling
- Delade kapitalinvesteringar 

dela lokal
För småföretagare kan lokalkostnaden bli en stor och 
tung post. Tillgång till kontor kan bli åtskilligt billigare om 
det delas av flera småföretag. För små tillverkningsföre-
tag som exempelvis hantverkare kan det vara mycket lön-
samt att samverka kring en gemensam butik. Lerverk be-
står av en grupp konsthantverkare som delar på en butik 
i Göteborg. De delar även på en anställd. Dessutom står 
de själva i butiken ett antal dagar i månaden. 
 
gemenSamma inköp
Småföretag har ofta en stor konkurrensnackdel gent-
emot stora företag i att de köper mindre volymer från                 
leverantörer och grossister och därmed får de sämre av-
tal och högre priser. Detta kan åtgärdas genom att ska-
pa en  gemensam inköpsförening. Genom att flera små 
företag genomför sina inköp gemensamt kan volymerna 
bli tillräckligt stora för att få ner priserna. Detta kräver 
givetvis en viss planering och kanske inte är tillämpligt för 
alla inköp varje enskilt företag gör men det kan ge stor 
effekt på priserna. I sin tur kan givetvis sänkta kostnader 
ge en större lönsamhet i företag eller kanske ökad kon-
kurrenskraft genom att de egna varorna eller tjänsterna 
kan säljas billigare. Drygt 20 fotoateljéer på olika platser 
i Sverige, Svenska Fotogruppen, har ett inköpssamarbete 
för att få ned sina kostnader för insatsvaror.

gemenSamt anStällda 
Många småföretag har inte behov av en ekonomiadmi-
nistration eller personalfunktion motsvarande en hel-
tidstjänst. Ofta löser företag detta genom att anlita en 
redovisningsbyrå för att ta hand om ekonomiadministra-

tionen. Ett annat sätt kan vara att tillsammans med andra 
småföretag gemensamt anställa en administratör. Denna 
kan då dela sin tid mellan företagen. Fördelarna med det 
är att det kan ge sänkta kostnader och det gör också att 
ni har ekonomihanteringen ”inne” i företaget och inte 
utlagd. Det kan skapa en större kontroll över den egna 
ekonomin. 

Andra funktioner som företag med fördel kan dela per-
sonal kring är: receptionist, säljare, projektadministration, 
logistik, lagerpersonal och VD.

gemenSam kompetenSutVeckling
Ständig kompetensutveckling kan vara ett måste för att 
överleva för många företag i kunskapsintensiva branscher. 
Ofta är behoven av kompetens ganska specifika och fö-
retagen vill kunna köpa in speciellt sammansatta utbild-
ningspaket för att motsvara behoven. För fåmansföretag 
kan detta vara ganska dyrt och de kan därför tvingas att 
välja bland utbildningspaket som bara nästan motsvarar 
deras behov. Genom att samverka med andra småföretag 
och identifiera gemensamma behov kan möjligheter ska-
pas att köpa in skräddarsydda utbildningspaket. 

arBetSkamrater Skapar tryggHet 
ocH dynamik
Genom att samverka med andra företagare kan även 
enmansföretagare få arbetskamrater. Socialt är det en 
stor vinst att ha arbetskamrater, ett fikarum och några 
att snacka med över en kopp kaffe. En större arbetsplats 
kan skapa arbetsglädje och en miljö där det går att både 
arbeta effektivare och kanske slappna av genom att ta ett 
snack över en kopp kaffe. Genom att samverka med an-
dra företag som kanske kompletterar varandra snarare än  
att konkurrera så skapas också en mer dynamisk miljö. 
Ni kan ta hjälp av varandra för att hitta nya lösningar på 
problem och nya idéer för affärer.
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 arbetsgivarring
en arbetsgivarring är ett nätverk av företag som samarbetar för att hjälpa varandra 
att lösa olika typer av behov relaterade till personal. exempel på detta är: yrkesin-
riktad rehabilitering, övertalighet, utplacering. Via samarbete kan företagen också 
erbjuda sina anställda arbetsprövningsplatser i andra miljöer. representanter från 
de olika företagen träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter inom 
området personal. medlemsföretagen öppnar dörrar för varandra och för varandras 
personal. medlemsföretagen har ett kollektivt engagemang för varandras anställda.

Bredare nätVerk
En arbetsmiljö, ett nätverk eller ett samägt företag gör att 
ni skapar nära kontakter med andra småföretagare. Till-
sammans kan ni ha gemensam nytta av varandra genom 
att utnyttja varandras nätverk. Till viss del kan det givet-
vis vara av vikt att inte ge bort de kontakter ni har ska-
pat under en längre tid. Men om ett nätverk eller annan 
samverkan är väl fungerande kan ni dra nytta av varandra. 
Om ni har kompletterande tjänster/varor/kompetens kan 
ni erbjuda kunder helhetslösningar och större jobb. Ni 
kan också vara referenser åt varandra gentemot kunder. 

dela riSker
Många försäkringslösningar är uppstartade med grund i 
att risker kan minimeras genom att dela upp dem på flera. 
Det är inte bara inom försäkringar risker kan hanteras ef-
fektivare genom att delas. Det kan också vara effektivt 
inom exempelvis produktutveckling. För många företag 
som arbetar i kunskaps- och teknikeffektiva branscher är 

det avgörande att hålla sig uppdaterad. Detta är dock för-
enat med viss risk och ofta ganska stora kostnader. 

För småföretag är personalen det mest värdefulla de har. 
Personalens hälsa är alltså en avgörande framgångsfak-
tor. Genom att arbeta i samma lokal så kan företag också 
täcka upp för varandra om någon blir sjuk.

dela kapitalinVeSteringar
Skogsbrukare kan med fördel dela investeringen i en ny 
maskin om de inte ensamma utnyttjar den till 100 pro-
cent. Småföretagare som på olika sätt hanterar informa-
tion eller använder sig av datorer är ofta i behov av sä-
kerhetssystem såsom servrar. Denna kostnad kan spridas 
på flera. Stora kapitalinvesteringar kan vara svåra att bära 
för småföretag och samverkan kan därför betyda skillna-
den mellan att ha bra maskiner, säkerhet etc. eller tvingas 
klara sig utan.

 maskinring
en grupp företag som har behov av vissa maskiner som de kanske använder under en 
begränsad del av sin totala arbetstid kan skapa en maskinring. maskinring innebär 
att de gemensamt köper in den eller de maskiner som de har behov av och sedan får 
de använda den och betala för den tid de har den i sitt bruk. detta innebär att före-
tagen kan minska en nödvändig investering till en bråkdel och dessutom minska de 
löpande kostnaderna. Viktigt i dessa sammanhang är att skriva bra avtal så att alla 
känner att det är en lönsam affär och inte att en del får bära en oproportionerlig del 
av kostnaden.
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”För småföretag är personalen det mest vär-
defulla de har.  Personalens hälsa är alltså 
en avgörande framgångsfaktor. Genom att 
arbeta i samma lokal så kan företag också 
täcka upp för varandra om någon blir sjuk.”
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på drottninggatan, i hjärtat av Stockholm, ligger Blå kontoret. Här delar arton 
frilansare inom mediabranschen på utrymmet. kontoret grundades i mitten av 
90-talet. då valde man bolagsformen handelsbolag, men sedan en tid tillbaka är 
Blå kontoret en ekonomisk förening.

Ulla Kindenberg är frilansjournalist och styrelseordförande på Blå Kontoret. Vi arbetar inom olika områ-
den, exempelvis journalistik, fotografi och formgivning och har våra egna upparbetade nätverk men vi kan 
också samarbeta vid behov. Alla medlemmar i Blå Kontoret har egna företag, men är också medlemmar i 
den ekonomiska föreningen. På så vis är det lätt att hålla isär de personliga och gemensamma utgifterna. 
Städning, en del kontorsmöbler, bredband, skrivare, fax, kopiator, en gemensam hemsida, kaffe och frukt 
är exempel på utgifter som betalas med Blå Kontorets gemensamma medel. Alla medlemmar har ett eller 
flera ansvarsområden, allt ifrån att vara hemsidesansvarig till att vattna blommorna och sitta i styrelsen.

Den sociala biten är viktig. Många frilan-
sare i vår bransch jobbar hemma och det 
blir lätt ensamt.
Här är man självgående men ändå om-
given av kollegor. Varje vecka har vi en 
gemensam fikastund och ibland har vi 
”firmafester” som brukar vara mycket upp-
skattade. Stämningen är vänlig, vi skrat-
tar mycket och det är en kreativ miljö som 
är inspirerande att vistas i, säger Ulla Kin-
denberg.

Kontakten med hyresvärden går genom den ekonomiska föreningen. Ett kontor i centrala Stockholm är 
dyrt, men genom att dela på ytan och utnyttja utrymmet väl så blir det en överkomlig kostnad för den 
enskilde företagaren. Kontoret, som är en gammal lägenhet i ett 1800-talshus, är stort och det finns rum 
och platser av olika slag och till olika pris.
Några sitter i enkelrum, några sitter två och två och i det stora landskapet i mitten finns åtta platser.

När jag kom hit för två år sedan var Blå Kontoret ett handelsbolag. Jag var tveksam inför att blanda in 
min enskilda firma, vars ekonomi hänger ihop med min privata, med handelsbolaget. Sedan vi blev en 
ekonomisk förening har vi fått betydligt bättre överblick över vår gemensamma ekonomi, säger arbets-
livskonsulten Eva R Andersson, som delar rum med Ulla Kindenberg.
Kollegorna på kontoret tar ibland del av varandras erfarenheter och kontakter, direkt eller via e-post. Det 
kan handla om att bolla en frågeställning, andra gånger vill man kanske ha tips om prissättning eller om 
en lämplig intervjuperson. 

Det är egentligen inte så komplicerat att starta ekonomisk förening. I vårt fall var det dock mycket jobb 
eftersom vi bytte bolagsform från handelsbolag, men vi fick väldigt god hjälp från Coompanion med allt 
pappersarbete. Jag rekommenderar gärna soloföretagare att samverka som vi gör. Det ger många förde-
lar, både på det ekonomiska och personliga planet, säger Ulla Kindenberg.

Självgående med ändå
omgiven av kollegor

BILD: DENNY LORENZEN & TEXT: ANNIKA WILBORG
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kooperativ
Kooperativ är en samlingsbenämning för olika typer av samarbete. Kooperativ samverkan 
bygger på att ett antal aktörer samverkar kring en specifik sak som de gemensamt har 
nytta av. Oftast tar detta sig formen av ett samägt bolag.

producentkooperatiV
Producentkooperativ är en sammanslutning av producenter inom en viss bransch som 
genom gemensamt ägt företag marknadsför och säljer sina produkter/tjänster. Mest väl-
kända exemplen i Sverige är förmodligen Lantmännens Riksförbund (LRF) och Arla, båda 
inom jordbruket. Vinsterna för producenterna är många. Dels kan de få bättre priser för 
sina varor genom att de gemensamt skapar en bättre förhandlingsposition. De kan även 
skapa starkare varumärken, t.ex. Arla, och på så vis få ut sina produkter på en större 
marknad. 

konSumentkooperatiV
Konsumentkooperativ består av företag eller personer som har det gemensamma intres-
set att de konsumerar samma produkter eller tjänster och genom gemensamma inköp kan 
de pressa priserna. Sveriges mest kända konsumentkooperativ är Kooperativa Förbundet, 
KF. Bilkooperativ, d.v.s. ett antal personer eller företag som delar på en eller flera bilar, är 
en form av konsumentkooperativ.

kluster
Ett kluster är en geografiskt centrerad koncentration av företag och institutioner (t.ex. 
universitet) inom en viss bransch. Dessa är oftast i viss utsträckning konkurrenter men 
samarbetar kring vissa områden ändå. Det kan nämligen vara så att det är bra att ha kon-
kurrenter omkring sig. Konkurrenterna i sig kan göra att området sammantaget associeras 
med en viss bransch, vara eller tjänst och det attraherar kunder. Ett tydligt exempel på 
detta är det så kallade glasriket i Småland. Tack vare koncentrationen av företag inom 
glasproduktion så har området dragit till sig turister och kunder och skapat en varaktig 
näring som starkt associeras med området. I Sverige finns också den så kallade ”Paper 
province” i Värmland med företag, högskola m.m. inom pappersindustrin.

nätVerk
Nätverk är strukturer som består av personer/organisationer som är kopplade till var-
andra genom någon form av relation. Nätverk skiljer sig från många andra typer av or-
ganisationer på så vis att de oftast saknar hierarkier. Enligt Nationalencyklopedin är en 
nätverksorganisation ”en decentraliserad organisation som hålls ihop av olika relationer 
och kontakter, ofta utan att ha något egentligt centrum”

Nätverk fungerar ofta som en mötesplats där medlemmarna diskuterar olika frågor av 
gemensamt intresse och utbyter erfarenheter. Nätverk är en mer flexibel konstruktion 
än samverkan. Deltagarna kan relativt fritt gå in eller ur nätverket samt dra nytta eller 
bidra till dem. Nätverk är ofta sammansatta för att fylla ett specifikt syfte. Detta syfte 
kan variera mycket mellan olika nätverk men kan exempelvis vara att utbyta kunskap och 
erfarenhet eller att skapa kontakter för att kunna göra karriär inom en viss bransch. 

Sätt att samverka
Självgående med ändå
omgiven av kollegor

n  Samverkan kan ske i många 
olika former och vara olika 
djup

n  Nätverk är en lös form av 
samverkan

n  Ett kluster är en geografiskt 
centrerad koncentration av 
företag och institutioner 

 (t.ex. universitet) inom en 
 viss bransch

n  Ekonomisk förening är en 
naturlig form för småföre-
tagssamverkan i gemensamt 
ägt företag
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”En av poängerna med nätverk är att ska-
pa trygghet i en människas strävan efter 
ett mål. Dessutom erbjuder alla som ingår i 
nätverket sina kunskaper och erfarenheter.”

14



Ett nätverk kan skapas, utformas och existera för ett 
syfte som deltagarna själva bestämmer. Utmärkande är 
också den kraft och den entusiasm, som särskilt i inled-
ningsfasen, finns i de flesta nätverk. För den enskilde in-
dividen är nätverk ett enkelt sätt att mötas, få kontakt 
och tillsammans skapa något nytt. En av poängerna med 
nätverk är att skapa trygghet i en människas strävan efter 
ett mål. Dessutom erbjuder alla som ingår sina kunskaper 
och erfarenheter.

ett nätVerk Blir Vad deltagarna gör 
det till. det FinnS Fyra kännetecken på 
nätVerketS dynamik:

1. Nätverket bygger på egen delaktighet. Att vara med i 
ett nätverk är att vilja skapa något utifrån egna resur-
ser och kunskaper. Ledarskapet måste får vandra runt i 
gruppen. Ingen får ”ta över” ledarskapet. Detta är nät-
verkets ledarskapsprofil.

2. Nätverket bygger på trygga relationer. Var och en har 
rätt att uttrycka sig som hon vill, vara den hon är. Öm-
sesidig respekt och acceptans, frånvaro av hierarkier 
gör att det uppstår ett utrymme i gruppen som ger en-
ergi.

3. Allt du bör bära med dig av kunskaper och erfarenhe-
ter kan du använda i nätverket. På samma sätt kan du 
använda de andra deltagarnas kunskaper.

4. Även om processen i ett nätverk är viktigast, så vill du 
naturligtvis se resultat av ditt deltagande. Om så inte 
är fallet måste du formulera om dina mål och avsikter 
med att vara en del av nätverket.

joint Venture
Joint venture är en affärsrelation mellan två eller flera 
parter som har gemensam ekonomisk verksamhet. Samt-
liga parter delar risker och eventuella vinster med projek-
tet. Joint venture är ett samarbete som gäller ett specifikt 
projekt och inte ett kontinuerligt strategiskt samarbete 
mellan företag. Joint ventures är oftast samarbeten mel-
lan inhemska och utländska företag. De är vanliga inom 

exempelvis energisektorn. Joint venture är mycket lön-
sam affärsstrategi i denna sektor eftersom företagen kan 
komplettera varandras kunskaper och erfarenheter och 
det ger utländska företag en plattform i landet. En joint 
venture kan också bestå av såväl små som stora företag. 

FrancHiSing
Franchising är en växande form av företagssamverkan. 
Franchising innebär att ett juridiskt fristående företag får 
använda sig av ett namn och ett koncept som är beprövat. 
Det får tillgång till gemensamma inköps- och marknadsfö-
ringsresurser. Men företaget förbinder sig också att följa 
vissa regler och upprätthålla vissa förutbestämda stan-
darder för att få använda varumärket. 

FriVilliga ButikSkedjor
Nära franchisemodellen ligger frivilliga kedjor. Denna 
form bygger på att ett antal företag gemensamt bestäm-
mer sig för att använda ett visst varunamn och en viss 
standard. Skillnaden är att det inte är ett moderbolag 
som erbjuder möjligheten att haka på ett beprövat be-
grepp utan istället företagen själva som gemensamt ska-
par och/eller ansluter sig till ett begrepp. Exempel: Bokia, 

Intersport, Järnia. 
kreditgarantiFörening (kgF)

en kgF består av ett lokalt/regionalt nätverk av ak-
törer/företag som är delägare i föreningen. kgF är 
medlemmarnas gemensamma verktyg för tillväxt 
främst genom dess möjlighet att erbjuda borgen för 
lån. en kgF ger normalt sett inga lån utan står istäl-
let för säkerhet för lån som medlemmar tar. på så vis 
skapar en kgF möjlighet för företag och organisatio-
ner som annars skulle ha svårt att hitta finansiering 
att ta lån. 

en kreditgarantiförening är ett kreditmarknadsföre-
tag och lyder under samma lagstiftning som en bank. 
det innebär att Finansinspektionen kontinuerligt 
granskar verksamheten och att föreningen måste 
hålla en hög kompetens på organisation och ledning.  
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associationsformer 
Alla typer av samverkan som går bortanför ett löst nät-
verk behöver formaliseras i någon form av associations-
form eller genom avtal. Vi gör här en genomgång av de 
vanligaste alternativen.

ekonomiSk Förening
Ekonomisk förening är en företagsform som är skapad för 
att passa kooperativa företag. Av den anledningen är den 
ofta en naturlig form för småföretagssamverkan i gemen-
samt ägt företag. De allra flesta delägda företag som kan 
räknas som småföretagssamverkan har den juridiska for-
men ekonomisk förening. Därför lägger vi också tonvikten 
på denna företagsform. 

Ekonomisk förening bygger på att de som har ekonomisk 
nytta av företaget också är de som driver företaget. An-
svaret tar medlemmarna/delägarna gemensamt och nor-
malt sett har varje medlem/delägare en röst. På så vis är 
det alltså en företagsform som skiljer sig från aktiebolag 
där varje delägare har inflytande i förhållande till sitt ak-
tiekapital. Ekonomisk förening är en sammanslutning av 
personer (fysiska eller juridiska) medan aktiebolag är en 
sammanslutning av kapital. 

Den ekonomiska föreningen styrs av sina stadgar som an-
tas av medlemmarna/delägarna vid konstituerande stäm-
ma. Stadgarna gäller alla medlemmar/delägare och nya 
medlemmar/delägare måste åta sig att följa stadgarna. 

Ekonomisk förening är en juridisk person utan personligt 
ansvar. Om företaget sköts enligt lagar och regler så har 
varje enskild medlem/delägare inte personligt ansvar för 
företagets åtaganden. Ytterst ansvariga för företaget är 
styrelsen som väljs av medlemmarna på stämman. 

ideell Förening
Ideell förening är en associationsform som bygger på att 
den skapar ideella värden och arbetar mot ideella mål 
d.v.s. allmän nytta istället för medlemsnytta (som eko-
nomisk förening gör). Ideell förening kan fungera bra 
om man i ett nätverk arbetar med lobbyarbete, kompe-
tensspridning, mötesplatsskapare m.m. Men om man vill 
erbjuda nytta för medlemmarna och kunna dela ut över-
skott, fungerar det inte i en ideell förening. Vissa nätverk 
av företag har en ideell förening, plus ett servicebolag i 
aktiebolagsform. 

Ideell förening är en juridisk person utan personligt an-
svar. Om företaget sköts enligt lagar och regler så har 
varje enskild medlem/delägare inte personligt ansvar för 
företagets åtaganden. Ytterst ansvariga för företaget är 
styrelsen som väljs av medlemmarna på stämman.

HandelSBolag
Handelsbolag är en företagsform som bygger på ett bo-
lagsavtal mellan delägarna (bolagsmän). Detta kan vara 
skriftligt såväl som muntligt. Det är dock att rekommen-
dera att göra skriftliga avtal. Muntliga är juridiskt bindan-
de men svåra att bevisa ifall tvist uppstår. Bolagsavtalet 
gäller endast de bolagsmän som har ingått det. När en 
eventuell ny bolagsman tillkommer måste ett nytt avtal 
skrivas som gäller även honom/henne. 

Handelsbolaget är en juridisk person och kan teckna av-
tal, göra förvärv osv. i företagets namn. De enskilda delä-
garna har dock alltid fullständigt personligt och solida-
riskt ansvar för alla företagets åtaganden. 

kommanditBolag
Kommanditbolag är en specialform av handelsbolag där 
en delägare tar på sig det fullständiga ansvaret istället för 
att alla är personligt ansvariga. Denna person kallas för 
komplementär och kan vara en fysisk eller juridisk per-
son. Är komplementären t.ex. ett aktiebolag så finns det 
inte en enskild fysisk person som behöver ta ansvar för 
företagets åtaganden. De flesta regler som i övrigt gäller 
för handelsbolag gäller även för kommanditbolag. 

aktieBolag
Aktiebolaget bygger på en kapitalsammanslutning. Varje 
delägare har inflytande över företaget i förhållande till 
den mängd av företagets kapital, aktier, som han eller hon 
äger. Aktiebolag kan fungera som ett gemensamt ägt före-
tag även vid småföretagssamverkan.  Delägarna är då de 
som är delaktiga i samverkan. Om nya deltagare tillkom-
mer så måste dock andelarna i företaget omfördelas, ef-
tersom det totalt alltid ska summera upp till 100 procent. 

enkelt Bolag/SamarBetSaVtal  
Enkelt bolag innebär att två eller flera parter genom ett 
samarbetsavtal ingår någon form av affärssamverkan. Ett 
enkelt bolag regleras i samma lag som handelsbolag och 
skillnaderna kan ibland ses som diffusa. Enkelt uttryckt 
kan vi säga såhär: tre jordbrukare som (muntligt eller 
skriftligt) kommer överens om att leasa eller köpa en 
maskin tillsammans och gemensamt stå för kostnaderna 
och dela på användningen men inte bildar ett gemensamt 
företag har ett enkelt bolag. Mycket samarbete kan ske 
i enkla bolag, framförallt ifall det är vissa specifika delar 
av verksamheten som berörs av samverkan. Det kan vara 
enklare att ha ett samarbetsavtal kring en viss vara eller 
tjänst som gemensamt brukas men där varje enskilt före-
tag tar ansvar för sin del.

alla typer av samverkan som går bortanför 
ett löst nätverk behöver formaliseras i en

associationsform eller genom avtal.
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att tänka på!
Den absolut mest avgörande framgångsfaktorn för ett nätverk är att alla företag har en 
tydlig nytta av samarbetet. Ju stabilare och mer strukturerat nätverket är desto mer kan 
företagarna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Genom ett strukturerat nätverk med tydliga 
mål kan företagen genom samarbetet skapa större vinster i kärnverksamheten och sprida 
sina risker. 

Nyckelorden för att skapa dessa fördelar långsiktigt och lyckosamt är alltså gemensamma 
mål.

gemenSam Värdegrund
Många har vittnat om att en gemensam värdegrund som alla känner att de kan stå för är 
viktigt för att få en samverkan att fungera. Ett förslag att diskutera och formulera er värde-
grund utifrån är : ”En viss uppsättning normer (önskvärt/icke önskvärt, påbud), värdering-
ar (bra/dåligt, gott/ont), dygder (önskvärda personliga egenskaper) och målsättningar.”
Ni kan sedan diskutera vilka handlingar som ligger i linje med er värdegrund, hur ni skall 
arbeta med kundbemötande och kvalitet i relation till er värdegrund m.m.

tålamod  ocH generoSitet
Var beredda på att det tar tid att utveckla en gemensam verksamhet. Det är viktigt att 
ha tålamod och om det behövs bygga upp samverkan successivt. Först ett nätverk, sedan 
delade kostnader inom ett visst område, sedan en gemensam marknadsföring och till slut 
ett delägt företag om allt går väl. Var noga med att finna samarbetspartners i miljöer som 
innehåller generösa företagare, personer som är villiga att ge, stötta och bjuda på sig 
själva. Undvik egoister, företagare som agerar kortsiktigt och levererar dålig kvalitet osv.

gemenSam ViSion - gemenSamma mål
För att få ett samarbete att fungera väl är det viktigt att formulera gemensamma mål och 
visioner. Målen kan vara såväl långsiktiga, kopplade till samarbetets vision, som kortsiktiga 
aktivitetsmål, som är viktiga för att man därmed skall kunna följa upp och mäta om man 
nådde det man ville nå. Det är viktigt att mål just är konkreta, mätbara och skapar engage-
mang. Det är också viktigt att målen formuleras i dialog med var och en av de deltagande 
företagen så att de stämmer överens med och kompletterar det enskilda företagets egna 
mål. Deltagarna måste känna att visionen är något alla delar och har fått vara med att 
utveckla.

eldSjäl / initiatiVtagare
Samverkan med en eldsjäl som fungerar som en motor och driver på samverkansarbetet 
har en fördel gentemot samverkan som saknar en sådan. Det kan vara positivt om ”eld-
själen” är en extern, neutral, person som inte tidigare haft något förhållande till något 
av medlemsföretagen. Denna person kan då helt koncentrera sig på samverkansarbetet 
utan att samtidigt arbeta med det egna företaget. Det är en fördel om personen har egen 
erfarenhet av företagsvärlden, antingen själv som företagare eller att ha varit med och 
utvecklat företag, så att han/hon är insatt i hur det är att vara företagare och kan prata 
deras språk.

guide till samverkan

n  Tydlig nytta av samarbetet

n  Samverkan ger större 
 ekonomisk styrka

n  Gemensamt mål

n  Var generös

n  Samverkan är en stegvis 
process

n  Affärsplanera samverkan

n  Skapa de juridiska ramarna

n  Skriv ett kompanjonsavtal
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Startprocessen 
För att få hjälp i er startprocess rekommenderar vi även 
att ni tar kontakt med ert närmaste Coompanion-kontor 
(Kooperativt utvecklingscentrum). Coompanion arbetar 
med att ge stöd och råd till personer och företag som vill 
starta kooperativa företag och småföretagssamverkan. 

För att komma igång med er samverkan kan ni 
använda er av vår guide som består av tio steg.    
1. Vilket är vårt gemensamma behov?
2. Vilka vill och bör vara med och varför?
3. Vilka alternativ, möjligheter och/eller hot finns?
4. Vad är nyttan med samverkan för var och en?
5. Ha roligt!
6. Gör er affärsplan!
7. Rollfördela!
8. Formalisera!
9. Kör igång!
10. Utvärdera, justera, kontrollera och utveckla!

Denna modell bygger på att ni tydligt ska se nyttan av 
samarbetet i relation till ett väl formulerat gemensamt 
behov. Därefter ska ni också fundera på vilka alternativ, 
möjligheter och risker som finns med samverkan. Däref-
ter är det bara att fördela arbetsuppgifter formulera en 
affärsplan, skriva avtal och eventuella stadgar innan ni kör 
igång.

1. Vilket är Vårt gemenSamma BeHoV?
Detta är den absolut viktigaste punkten. Utan ett gemen-
samt behov finns ingen reell grund för samverkan. Ifall ni 
inte är i behov av annan kontorslösning än den som ni 
som enskilt företag kan ordna så är det inte givande att 
dela kontor med andra företag. Om ni har en underleve-
rantör som levererar administrativa tjänster till ditt före-
tag, och det fungerar bra, så behöver ni inte samverka 
kring gemensam administration. Viktigt även att betona, 
att marknadens/kundernas krav påverkar hur ni formu-
lerar ert gemensamma behov. Om detta missas, riskerar 
ett gemensamt ägt företag bli mindre konkurrenskraftigt. 

Förslagsvis går ni tillväga på så vis att ni med hjälp av en 
processledare gör en behovsinventering. I denna får var 
och en skriva de behov som ni skulle kunna lösa genom 
att samverka. Därefter söker ni efter en gemensam näm-
nare i era behov. Vilka behov känner ni att ni delar med 
övriga? Den gemensamma nämnaren ska vara tillräckligt 
stor för att samverkan ska vara lönsam. 

2. Vilka Vill ocH Bör Vara med 
ocH VarFör?
Kunder och marknaden är en avgörande faktor i valet av 
vilka som skall vara med. 
Fundera på vilka företag som skulle kunna komplettera 
varandra, så att målet med den gemensamma verksamhe-
ten uppnås, kopplat till det behov man vill lösa. Ett sätt 
är att göra någon variant av gap-analys, d.v.s. ställa upp 
kraven, sedan lista resurserna, och se vad som saknas.

Personliga egenskaper är också viktiga. Våga ställa er själ-
va frågan ”Kan jag samarbeta med alla i nätverket?”, ”Har 
vi samma värdegrund ? ”

Ni bör fundera på hur ni skall hantera medlemmar som 
kanske konkurrerar med varandra, och finna ett förhåll-
ningssätt kring detta. En annan viktig fråga är om de som 
vill vara med är beredda på den tid det tar att utveckla 
idén, samt lägga de övriga resurser som krävs. 

De som kommer med, måste acceptera och godkänna 
den gemensamma idén om vad man skall samverka kring, 

18



SWOT-analysen är ett enkelt men effektivt verktyg för att analy-
sera de olika alternativ ni har till samverkan. Genom att för varje 
alternativ fylla i de fyra ruterna kan ni sedan jämföra vilka som har 
störst möjligheter och styrkor relaterat till deras respektive hot 
och svagheter. 

3. Vilka alternatiV, möjligHeter ocH/
eller Hot FinnS?
Här börjar det konkreta planerandet. Det är klokt att bör-
ja med ett ganska brett perspektiv.  Låt alla deltagande 
fundera och föra fram sina åsikter kring vilka alternativa 
lösningar på ert gemensamma behov som de kan finna. På 
så vis har ni i grunden kanske ett antal olika affärsidéer 
för er samverkan. Dessa kan ni sedan klassificera som al-
ternativ a, b, c och så vidare. 

När ni har gjort detta kan ni göra en SWOT-analys på 
vardera alternativ, det vill säga svara på vilka styrkor, 
svagheter, hot och möjligheter som finns med respektive 
alternativ. Dessa bör ni ställa i relation till de behov ni 
har definierat tidigare. Givetvis finns många generella as-
pekter som ni bör beakta såsom kundservice, kvalitet, ef-
fektivitet, personalens välmående och så vidare. 

4. Vad är nyttan med SamVerkan För 
Var ocH en?
Näst efter den första punkten, gemensamt behov, är den-
na viktigast. Det är oerhört viktigt att varje deltagande fö-
retag/företagare känner att det finns en ekonomisk nytta 
för just dem i att samverka. Ni bör börja med att föra en 
diskussion om detta. Vad vinner var och en? Vilka är de 
tydliga nyttorna med er samverkan? 

Sedan bör varje företag/företagare konkret räkna på vad 
det kostar och vad det ger. Exempelvis; om en företagare 
lägger mer än 25 timmar på att arbeta med er samverkan, 
vad har hon eller han för alternativkostnad i form av de 
kundbesök, tjänster eller liknande som kunde utföras un-
der samma tid? Denna kostnad ska sedan jämföras med 
de förväntade intäkterna eller sänkta kostnaderna som 
delaktighet i samverkan ger. Tidsperspektivet bör också 
beaktas här. Om förlusten är direkt nu medan en stor in-
täktsökning kommer först senare måste företaget också 
fundera på om de har råd att ”skjuta på” sina intäkter. Har 
de en likviditet som kan hantera den situationen?

Viktigt är också att alla företag/företagare 
stämmer av dessa med varandra sedan. 
de speglar ju era förväntningar på samarbetet. 
I vissa fall där det kan vara svårt att exakt kunna förut-
se den ekonomiska effekten av samverkan kan det vara 
lämpligt att göra ett pessimistiskt och ett mer optimis-
tiskt överslag. Exempelvis är det enkelt att se hur mycket 
som sparas genom att dela lokal men kanske svårare att 
förutspå hur mycket intäkterna kommer att öka genom 
gemensam marknadsföring. 

Styrkor SVagHeter

Hot möjligHeter
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motiv till samverkan 
5. Ha roligt!
Ha roligt! Pumpa in kreativitet i processen. Som i all af-
färsutveckling och samarbete är det viktigt att de delta-
gande trivs med varandra och det gemensamma arbetet. 
Hur ni för in detta i processen är högst individuellt men 
sociala aktiviteter med avsikten att ha roligt tillsammans 
och lära känna varandra är att rekommendera. Om ni lär 
känna varandra på ett personligt plan blir förmodligen er 
affärsrelation också bättre. 

6. gör er aFFärSplan!
Företagssamverkan är ju egentligen ett av många olika 
sätt arbeta med affärsutveckling (andra sätt är att skaffa 
lån, skaffa riskkapital, fusionera sitt företag, mm) och 
också ett sätt att starta ett nytt företag. Varje nytt före-
tag, kan föregås av en affärsplan. Här är det viktigt att ni 
planerar in de resurser som krävs för att dra igång; tid, 
kostnader, inköp. 

ruBriker i en aFFärSplan:
1. Vilka är vi som startar det delägda företaget? Vad har 

vi för behov som gör att vi startar detta?

2. Vad är vår affärsidé? Vad gör vi? Till vem säljer vi och 
hur skall detta göras? Vad är unikt?

3. Hur ser marknaden ut? Vilka köper? Vilka konkurrerar? 
Hur ser det ut runt omkring oss?

4. Vår tjänst eller produkt, vad är det vi säljer? Hur tar vi 
fram tjänsten/produkten?

5. Hur når vi kunden? Hur blir vi kända? På vilket sätt kan 
vi sälja?

6. Hur organiserar vi verksamheten? Vem gör vad; led-
ning, styrelse, ansvarsområden

7. Budget, likviditeten och resultat, balans och investe-
ringar

8. Vår tidsplan, vem gör vad härnäst?

7. rollFördela
En eldsjäl är oftast avgörande för att samverkan ska 
komma till stånd, oftast alltför avgörande. Det är inte bra 
om framgången helt beror på en eller två personer. Om 
dessa försvinner faller oftast hela samverkan ihop direkt. 
För att förhindra detta bör ni fördela ut uppgifter på alla 
involverade i gruppen så att alla blir delaktiga och nätver-
ket kan leva vidare även om en viss person lämnar. När ni 
delar upp uppgifter bör ni också beakta varje deltagares 
förmåga och kunskaper för att på så vis skapa den effekti-
vaste organisationen. Tydliga ansvarsområden för arbetet 
framåt och skapar en grund för ett hållbart samarbete. 

Däremot är det viktigt att fördelningen av uppgifter byg-
ger på tydliga prioriteringar så att ni ser till att de viktiga 
uppgifterna blir lösta och att ingen blir överbelastad. Om 
ni lägger alltför många och kanske mindre viktiga uppgif-
ter på vissa, så kan det få resultatet att ni tappar engage-
mang och till slut också till att personer/företag hoppar av.
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Beräkna 
alternativkostnaden
anta att du genom samverkan slipper låna 
100 000 kr på banken. då kan du jämföra 
tiden för att utveckla och genomföra sam-
verkan med att du slipper en kostnad på 
100 000 kr. i princip skulle du, med en 
självkostnad om 350 kr/h, kunna lägga 
drygt 280 timmar på möten och utveck-
lingsarbete för att få igång ett samarbete. 
många glömmer av att värdera en samver-
kan till rätt pris, för allt har en alternativ-
kostnad; du kunde ringa en kund till, du 
kunde skaffa en ny delägare till ditt före-
tag, du kunde sälja ditt företag, du kunde 
ta ett lån. det är mot dessa alternativ en 
kalkyl om samverkan skall ställas. Var-
je företagare måste kunna räkna ut hur 
många timmar det max får ta att få igång 
en process som är lönsam.



8. FormaliSera 
(Stadgar, SamarBetSaVtal)
När ni ska samverka är det viktigt att ha papper på era 
avtal. Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men 
de är oerhört svåra att bevisa ifall en tvist skulle uppstå. 
Med ett skrivet avtal har ni också svart på vitt vad som 
egentligen avtalades och på sås vis kan ni förhindra att 
meningsskiljaktigheter uppkommer. 

Samarbetsavtal bör innehålla bl  a:
– Beskrivning av vad var och en förbinder sig att bidra 

med vid start gällande bl.a. tid, kompetens och pengar
– Vad som händer om någon hoppar av
– Mål och inriktning med  samverkan
– Definiera tjänster, marknader och målgrupper
– Hur inflytande skall regleras, hur beslut tas
– Hur investeringar och startkostnader skall hanteras
– Resultatfördelning vid uppkomna vinster och förluster
– Ansvar kring genomförande (leveransskyldighet, servi-

cenivå, garantier mot kund mm)
– Avtalstid, former för uppsägning och ändring av avtal
– Hur konflikter hanteras
– Vad som händer ifall dödsfall eller olycka inträffar (inte 

roligt men nödvändigt att fundera på)
– Vad som händer om någon inte uppfyller era kvalitets-

normer
– Hur/när ni kan/ska välja in nya medlemmar/delägare
– Om/hur/när ni ska lägga ner samverkan och hur det ska 

hanteras

om ni bestämmer er för att samverka genom ett 
delägt företag, exempelvis en ekonomisk fören-
ing, tillkommer att ni måste:
– Skriva stadgar
– Hålla konstituerande stämma
– Välja styrelse
– Välja en revisor
– Hålla konstituerande styrelsemöte
– Anmäla företaget till Bolagsverket
– Skatteregistrera företaget hos Skatteverket

Det kan vara en bra idé att verkligen fundera igenom era 
avtal och eventuella stadgar innan ni startar. De sätter 
ramarna för ert samarbete och det är bra att ha ett starkt 
ramverk redan från början. Stadgar är dessutom svåra att 
ändra då de kräver flera på varandra följande stämmor 
och stor majoritet.

9. kör igång
Om ni har möjlighet är det ofta en bra idé att köra igång 
försiktigt. Kanske kan ni gemensamt ta på er ett lite min-
dre uppdrag först. För att testa hur väl samarbetet fung-
erar och se om det är någon uppenbar brist som ni inte 
har tänkt på. På så sätt får ni också bättre möjlighet för 
alla att förstå hur ni ska hantera ekonomi och bokföring 
osv. i samverkan. Ifall ni gör nybörjarmisstag så sker de i 
så fall i liten skala och skadan blir inte så stor. 

10. utVärdera, juStera, kontrollera 
ocH utVeckla
Det är viktigt att ha en öppen attityd till att samverkan är 
en kontinuerlig process, inte ett statiskt tillstånd. För att 
en samverkan ska fungera så väl som möjligt är det därför 
viktigt att vara öppen för förbättring/förändring. Därför 
bör ni med jämna mellanrum stämma av gentemot era mål 
och visioner. Om ni snabbt kan uppfatta fel eller problem 
och rätta till dem skapar ni en kontinuerligt utvecklande 
process som säkerställer att samverkan ständigt ger nytta 
för medlemmarna.

”När ni ska samverka är 
det viktigt att ha papper 
på era avtal. ”
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FramgångSFaktorer För SamVerkan
n Förtroende och tillit
n Alla upplever samma behov eller problem
n Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagande
n Positiv inställning till samarbete
n Kundacceptans
n Engagemang bland  delägarna
n Öppen kommunikation
n Jämbördiga parter
n Villighet att dela med sig av erfarenheter och kunskap
n Ärlighet och pålitlighet 
n En generös attityd

Viktiga Frågor att diSkutera
n Vad är viktigast för mig när jag samarbetar med andra företagare?
n Vad är vårt gemensamma behov?
n Vilka bör vara med och varför?
n Vad är nyttan för var och en?
n Vilka förväntningar har var och en?
n Varför gör jag detta? Har jag andra alternativ?
n Vad är det för kompetens jag kan bidra med här?
n Hur kompletterar vi varandra?
n Vad kan vi bli oense om? Hur hanterar vi det?
n Hur skapar vi en anda där vi vågar vara tydliga och ärliga mot varandra?
n Hur ser våra olika ambitioner och tidshorisonter ut?

praktiSkt cHeckliSta
n Har ni registrerat företaget hos Bolagsverket?
n Har ni registrerat företag för f-skatt hos Skatteverket?
n Har ni gjort samarbetsavtal?
n Har ni definierat er gemensamma vision?
n Har ni satt upp mål, delmål, aktivitetsmål?
n Har ni beräknat alternativkostnaden?
n Har ni gjort en seriös utvärdering av vilka som skall vara med?
n Har ni testat att samarbeta kring ett mindre projekt först (tagit ett mindre uppdrag ihop t ex)?
n Har ni gjort en budget?
n Har ni gjort en affärsplan?
n Har ni kul ihop?
n Har du funderat på hur mycket du är beredd att satsa, både i tid och pengar (och tålamod)?
n Har ni beslutat er för hur ni skall organisera er, hur beslut skall tas, fördelat ansvar och roller?
n Har ni diskuterat hur ni vill uppfattas utåt av kunder, marknad, leverantörer m.m?
n Har ni diskuterat värdegrund, uppfattning om kvalité, leveranssäkerhet m.m?
n Hur löser ni konflikter? 
n Vilken nytta kommer du att ha av denna samverkan?
n Får detta andra avtals-, eller skattemässiga konsekvenser?
n Hur avvecklar ni samarbetet på enklaste sätt, om detta skulle uppkomma i framtiden?
n Vad är det värsta som kan hända?

möjligheter och risker 
med samverkan
möjligHeter
n Samverkan kan vara ett alternativ till lån eller riskkapital
n Kan snabbt komma igång med tänkta verksamheten, t.ex. 
 det gemensamma kontoret.
n Kan ge ökad trygghet, då flera delar risker
n Ger arbetskamrater, men ändå frihet i eget företag.
n Kan öka arbetsglädjen och på så vis minska stress
n Ger tillgång till kunder man inte skulle kunna nå på egen hand
n Kan sänka administrativa kostnader
n Kan ge trygghet vid sjukfrånvaro
n Kan sänka marknadsföringskostnader
n Kan ge möjlighet till större jobb/offerter
n Kan öka intäkter genom ökad försäljning 

riSker
n Ni känner varandra för dåligt
n Otydliga mål och roller
n Insatsen blir större än nyttan
n Delägarna lever inte upp till förväntningar
n Delägare hoppar av
n Samarbetet drar ut på tiden
n Samarbetet gjorde inte varje enskild företagare starkare
n Initiativet avtar (eldsjäl försvinner)
n Ett företag kan få en allt för dominant ställning vilket i sin tur 
 kan leda till att gruppen blir passiv
n Någon delägare agerar opportunt, eller agerar oetiskt
n Ni saknar en gemensam syn på kvalitet
n Identitetsförvirring, kunder blandar ihop varumärken

checklista
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Det finns ett antal olika metoder som går att använda för att arbeta konkret och 
systematiskt med en grupprocess. Nedan får ni två exempel på metoder. Vidare kan 
också rekommenderas www.friametoder.se för fler förslag och idéer på metoder/ar-
betssätt. 

Startverkstad  
Denna metod innebär att en grupp till exempel skissar formen för en ny organisation. 
Startverkstaden fungerar lika bra om gruppen redan bestämt sig för organisering som 
om man är i ett inledande skede och bara vill pröva tanken. Tekniken har utvecklats 
för bildandet av lokala styrelser i kommunal verksamhet, men den kan också med 
lämpliga justeringar användas i många olika sammanhang för start av föreningar, koo-
perativ verksamhet eller andra intressegrupper.

De tre mest centrala frågorna som arbetet med startverkstaden ska ge svar på är hur, 
varför och vad. Arbetet genomförs i sex moment omväxlande i storgrupp och i grupp-
arbeten. Många deltagare och grupper kräver tidstillägg för gemensam summering.

Alla deltagare ska få lägga fram sina tankar. Den korta tiden på fem minuter hjälper till 
genom att sätta lagom press på deltagarna. Det ska vara klart för alla att avsikten inte 
är att formulera färdiga planer utan att snabbt presentera utkast för vidare bearbet-
ning. Alla tankar skrivs ner och sätts upp på väggen. Sådant som hör ihop grupperas 
och ifall det är för mycket material reduceras det. 

Sedan svarar man på frågan hur och det handlar om organisationen. Därefter svarar 
man på frågan vad och då handlar det om konkreta mål, aktiviteter och handlingspla-
ner. Som avslutning summeras allting i storgrupp.

Vad kräVS aV deltagarna?
Deltagarna kan vara 6-25 personer. De bör arbeta tyst individuellt. Alla ska ges en 
chans att formulera sig. Kreativitet och fantasi behövs.

Vad kräVS aV ledaren?
Ledaren ska stimulera och planera arbetet i de olika momenten. Ledaren ska skapa 
goda förutsättningar för ett bra gemensamt arbete och klargöra arbetssättet. Han/
hon bör utmana, uppmuntra och ge inspiration. Han/hon ska varsla om tiden i förväg 
till exempel säga ”en minut kvar ” då deltagarna jobbar under tidspress. Efter ett tag 
ska ledaren bara finnas till hands och ingripa om problem uppstår.

Vad kräVS rent praktiSkt?
Ett stort rum, post-it lappar, tejp och blädderblock behövs.
 

metoder
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Varför vill jag/vi deltaga i samverkan?
VarFör Ska man, VarFör Vill jag, Vad är SyFtet, 
Vad Vill jag uppnå?
Skriv en sak på varje notislapp, enskilt eller två och två
Sätt upp alla lappar på blädderblock.
Alla läser igenom notislapparna
Sätt samman dubbletter
Gruppera det som hör ihop
Reducera, ta bort vissa lappar
Finns olika förslag, notera utropstecken, återkom
Återsamling

Hur vill jag/vi samverka ?
Vilka Ska Vara med, Hur många, Hur Fördela anSVar ocH roller?
Skriv en sak på varje notislapp, enskilt eller två och två
Sätt upp alla lappar på blädderblock
Alla läser igenom notislapparna
Sätt samman dubbletter
Gruppera det som hör ihop
Reducera, ta bort vissa lappar
Finns olika förslag, notera utropstecken, återkom
Återsamling

Vad är målet med att jag/vi samverkar ?
Vilka mål Skall uppnåS? Vilka aktiViteter? Vem gör Vad? 
HandlingSplan!
Skriv en sak på varje notislapp, enskilt eller två och två
Sätt upp alla lappar på blädderblock.
Alla läser igenom notislapparna
Sätt samman dubbletter
Gruppera det som hör ihop
Reducera, ta bort vissa lappar
Finns olika förslag, notera utropstecken, återkom
Återsamling

Summering
SammanStäll ocH diSkutera:
Varför?
Hur?
Vad?

avslutning
Hur Skall detta dokumenteraS, Vad Blir FortSättningen, Skall 
ni Boka in ett näSta möte, Vad gör ni då? kommentarer om dagen.

Här kommer ett exempel att diskutera:
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Innotiimi®OPERA är ett kreativt och effektivt verktyg för 
möten, grupparbeten och processer. Metoden kombine-
rar ett systematiskt arbetssätt med kreativ problemlös-
ning. Genom Innotiimi®OPERA får deltagarna snabbt en 
gemensam syn på den fråga som behandlas samtidigt som 
de blir delaktiga på ett djupare plan. 

OPERA-metoden gör det möjligt att effektivt och med 
hög kvalitet identifiera problem och möjligheter, sätta 
upp mål och tillsammans med medarbetarna/arbets-
gruppen komma fram till vilka åtgärder som ska genom-
föras. Den strukturerade metoden ger deltagarna trygg-
het att framföra sina tankar och idéer – även den tyste 
kommer till tals. 

Kärnan i OPERA-metoden är att arbetsgruppen tydligt 
blir överens om konkreta åtgärder: Hur man ska föra frå-
gor/ärenden framåt, vem som är ansvarig och när man ska 
ta upp frågan nästa gång. På det viset fungerar metoden 
även som ett bra uppföljningsverktyg. 

Namnet OPERA symboliserar de 5 steg som ingår i pro-
cessen. 
Grundidén går ut på att gruppen behandlar ett viktigt 
ämne åt gången.
Exempel: Hur kan vi göra våra personalmöten mer effek-
tiva?

o – står för ”omedelBara egna tankar”.  
Var och en får en stund att på egen hand reflektera över 
frågan utan att påverkas av andra.

p – står för ”paretS tankar”. 
Gruppen delas in i par som får beskriva sina egna lös-
ningar för varandra. Paren skall dessutom komma fram till 
exempelvis fyra gemensamma lösningar på det aktuella 
problemet.
Dessa förslag skrivs upp (varje idé på ett eget papper) 
och sätts upp på en gemensam stor tavla.

e – står för ”eXponering”. 
Vart och ett av paren ger en kort beskrivning av (expone-
rar) sina idéer inför de övriga i gruppen. Viktigt att de får 
göra detta utan kommentarer eller kritik från övriga.

r – står för ”rangordning”.  
Gruppen har i förväg bestämt förutsättningarna för hur 
rangordningen skall gå till. En vanlig förutsättning är att 
respektive par får ge sin röst till de fyra förslag som de 
anser är de viktigaste och bästa förslagen för att lösa hu-
vudfrågan. Av dessa fyra ”röster” får endast en vara på 
ett av de egna förslagen. 

a – står för ”arrangera”
De idéer som har fått flest röster arrangeras så att de 
lyfts upp högst upp på den matristavla som finns som 
hjälpmedel för att organisera idéerna/förslagen.
De idéer som inte har fått någon röst lyfts bort från tavlan 
för att ge större tydlighet.

Därefter arrangeras idéerna utifrån gemensamma teman. 
Dessa representerar gruppens gemensamma lösning på 
huvudfrågan. Därefter kan man beroende på frågans/
lösningens karaktär bestämma att arbeta vidare med fler 
OPERA-processer, direkt ge lösningsalternativen en tid-
plan och vem/vilka som är ansvariga. Eller frågorna kan 
behandlas vidare utifrån andra metoder.

Vitsen med metoden är att:
Genom uppbyggnaden får alla en möjlighet att utifrån sin 
egen personlighet få fram sina idéer. Dels genom egen 
reflektion, dels genom att det kan vara lättare att ”sälja 
in” sin idé till en person i sitt par jämfört med till en hel 
grupp. I exponeringsfasen är det inte en enskild persons 
idéer som lyfts fram utan parets.  Dessutom innebär 
metoden att kritik inte sker mot ”dåliga förslag”. Genom 
rangordningsprocessen prioriteras de förslag som grup-
pen upplever som bäst och de mindre populära lösning-
arna ”glöms bort” utan att ha blivit kritiserade. Allt detta 
skapar trygghet. 

resultatet blir att:
Fler medarbetare blir involverade, engagerade och får en 
reell chans att vara med och påverka. Genom att alla kän-
ner att de har varit med om beslutet är förutsättningarna 
bättre att besluten verkligen blir genomförda. 

innotiimi®opera en metod för effektiva möten

mötesformen är både idéfrämjande och strukturerade 
vilket resulterar i effektiva möten.
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exempel på Företagssamverkan
Namn Samverkan kring Bransch Region Övrigt

Idea Plant Kompetensutv, mf, mötesplatser, etc Informationsdesign + upplevelsenäring Södermanland Kluster med ca 50 medlemsföretag

KGF Social Ekonomi Västra Götaland Finansieringsstöd till föreningar och kooperativ Social Ekonomi Västra Götaland Främst samfinansierat av kooperativ

 Företagsutbildarna Upphandling av utbildningar till medlemsföretagen (ca 80 st) Utbildning Gävleborg Ekonomisk förening

Firsam (Företag i regional samverkan) Mf av kompetens, region (etablering mm) Verkstad, elektronik, förpackning etc. Gävleborg Klusterinitiativ

Future Position X Kluster för utveckling GIS - teknik Gävleborg Ideell förening

Hälsingland Turism Mf av regionen Besöksnäring Gävleborg (Hälsingland)  

Fiber Optic Valley Kluster för affärsutveckling och forskning Fiberoptik Hudiksvalls kommun Ideell förening

Nordanstigs bokningscentral ekför Gemensam bokning. Mf av besöksmål Besöksnäring Gävleborg  

Trångsviksbolaget (AB) Företagsutveckling  Lokal utveckling Jämtland Lokalt utvecklingsbolag

FSO, Fria förskolors samarbetsorganisation Lobbying, utbildning Barnomsorg Göteborg och övriga landet Stora Skedvi – Sveriges Toscana och Dalarna 

Gourmetiska Mittpunkt Samverkan kring mf Matproducenter Dalarna Ek förening

Handslaget i Rättvik Företagarsamv Konsthantverk Dalarna Ek förening 

LivsWäX Marknadsföring Matproducenter Dalarna/Gävleborg Ek förening

Atom Företagarnätverk Media, design, evenemang Värmland 

Roslagsmat Samverkar kring gemensamma marknader Lokalproduerad mat Roslagen 

Skaraborgsmat Dela mf Närproducerad mat Skaraborg 

Sidelake Studios Lokaler Musik Västernorrland 

Västgötalandet Marknadsföring Turism Skaraborg 53 företag i samverkan

Sirapshuset Delar lokal, vissa uppdrag tillsammans Fotografer, tecknare, journalister mf Göteborg, Klippan 

Vadsbo Hästuppfödare Säljsamverkan Hästbranschen Skaraborg 13 hästuppfödare

Göteborgs Psykologcentrum Delar lokal och marknadsföring Psykologer Göteborg Psykologmottagning. 

The Paper Province Ett kluster inom forskning, utbildning, kompetensutveckling och mf Universitet, region, företag, skola Värmland 

VMU, Verkstadsmekanisk Union Delar på en exportsäljare, gemensam mf Verkstadsföretag Uddevalla Underleverantörsnätverk

Svenska Antipiratbyrån Söker fildelare, lobbar om upphovsrätt SF, Walt-Disney, Warner Bros m fl Stockholm Ekonomisk förening

Lundkovall kött  Marknadsför lokalproducerat kött från medlemmarnas egna gårdar Köttproducenter Roslagen 

Roslagslamm Slakt och mf Lokal slakt Roslagen  

Görla företagsby Samverkan kring fastighetsskötsel Många olika Roslagen  

Företagarföreningar Mf, säkerhet, kompetensutveckling Företag i ett geografiskt område Över hela landet 

Husknuten Visar färdigbyggda hus, på samma plats, delar VD o vaktmästare Husproducenter Göteborg 

Farmartjänst Delar personal (avbytare) till jordbruk Jordbrukare Hela landet 

Sveriges Designers Bransch organisation-arbeta för bättre lönsamhet i branschen Formgivare är medlemmar Nationell  

Svenska Möten Bokningscentral samt mf Över 100 konferensgårdar Över hela landet 

Fraktkedjan Delar offerering Åkare / spedition Göteborg 

Taxi Stockholm Gemensamt varumärke och växel Taxi Stockholm 

Blå kontoret Gemensamt företag (jur.pers) för eventuell upphandling + gemensamt kontor Inom media, journalistik Stockholm Små- och egenföretagare som gemensamt har ett kontor.

Adwise Delar marknadsföring av konsulter Konsulter i IT branschen Göteborg www.adwise.se ”fristående konsulter i samverkan”

CC Group Gemensamt varumärke för att kunna lägga anbud på offentlig upphandling Konsulter inom kommunikation och information Stockholm 
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Viktiga länkar
www.almi.se
www.tillvaxtverket.se
www.bolagsverket.se
www.skatteverket.se
www.verksamt.se
www.coompanion.se
www.friametoder.se

När ni står i begrepp att starta samverkan kan det finnas behov av att föra in mer kompetens i projektet. 
Ett bra sätt att leta och hitta det kan vara på Kompanjoner.se. Där kan ni annonsera gratis och Coompanion 
hjälper till att sprida annonserna i våra sociala kanaler.
www:  www.kompanjoner.se     twitter: @kompanjoner     facebook: www.facebook.com/kompanjoner

När ni behöver snabb hjälp kan ni kontakta Coompanions online-rådgivning på någon av adresserna nedan. 
Där kan ni få hjälp med de flesta frågor ni har och räcker inte den hjälpen får ni hjälp att träffa rätt rådgivare 
på ett Coompanion-kontor nära er.
mail: startaegetihop@coompanion.se     twitter: @startaegetihop     facebook: www.facebook.com/startaegetihop

Böcker
Småföretag i samverkan - serie om nio böcker gjorda av Länsstyrelsen i Stockholm (2000)
Del 1  Företagens kommersiella nätverk och det intellektuella kapitalet ISBN:91-87089-31-9
Del 2  Nätverk igår och idag ISBN:91-87089-3-7
Del 3  Franchising och kooperativa nätverk företag ISBN:91-87089-33-5
Del 4  Kedjeföretag och andra täta nätverk ISBN:91-87089-34-3
Del 5  Köpcentra och företagsområden ISBN:91-87089-35-1
Del 6  Produktionssamarbete i lokala nätverk ISBN:91-87089-36-X
Del 7  Att jaga i flock – modeller för samarbete mellan ISBN:91-87089-39-4
Del 8  Nya former för värdeskapande ISBN:91-87089-318-6
Del 9  Näringslivets utveckling i Stockholmsregionen ISBN:91-87089-37-8

Andersson Göran (1982), Framgångsrik företagssamverkan, Lund Studentlitteratur, ISBN:91-44-42591-0

Andersson Göran (2001), Företagsnätverk en institutionell idealtyp för ekonomisk verksamhet, 
Växjö universitet, ISBN:91-7636-291-4

Ekstedt Eskil, Wolvén Lars-Erik (2004), Företagande och gemenskap –små företags kultur, samverkan och 
konkurrens, Arbetslivsinstitutet, ISBN:91-7045-713-1

Gustavsen Björn, Hofmaier Bernd (1997), Nätverk som utvecklingsstrategi, 
Stockholm SNS förlag, ISBN:91-7150-670-5

Granfors Ulrika & Lindberg Anders (2000),  Bygg kompetens genom aktiv samverkan i nätverk, 
IVF Mölndal, ISBN:91-89158-33-4

Håkansson Håkan (1992), Corporate technological behavior – Co-operation and networks, 
London Routeledge, ISBN:0-415-00020-3

FörFattare:
David Lenefors, Jan Svensson,
Ulf Karlsson och Niclas Stenlund

kontakta Våra lokal kontor coompanion:
Coompanion Kooperativ Utveckling i Sverige   Box 2292   103 17 Stockholm   08 - 442 32 68
I Sverige finns 25 regionala Coompanion, minst ett i varje län.
Hitta din närmaste Coompanion rådgivare på: www.coompanion.se
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